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DECRETO Nº 5.327 
Dispõe sobre declaração de interesse público, as obras 
de limpeza e desassoreamento do Córrego localizado 
contiguamente à Rua Otto do Jargow, no Bairro 
Nossa Senhora de Fátima e contém outras 
providências.  
 
 

 
O Prefeito do Município de São Lourenço, no uso das suas atribuições legais, e nos termos do 
disposto no inciso IX do Art. 90 da Lei Orgânica Municipal - LOM, considerando que 
Município é a unidade do território do Estado, com autonomia política, administrativa e 
financeira, nos termos assegurados pela Constituição da República e pela Constituição do 
Estado; considerando que ao Município compete prover a tudo quanto respeite ao seu 
peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, dentre estes, dispor sobre a organização e 
execução de seus serviços públicos, dispor sobre concessão, permissão e autorização de 
serviços públicos locais, estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de 
zoneamento urbano, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação de seu 
território; considerando a imperiosa necessidade de realização dos serviços de obras de 
limpeza e desassoreamento do Córrego contiguamente à rua Otto do Jargow no Bairro Nossa 
Senhora de Fátima, neste Município; considerando, que as obras em epígrafe caracterizam o 
pleno atendimento ao interesse público local, tendo em vista que o referido Córrego encontra-
se com seu leito obstruído devido ao lançamento de detritos, bem como pela descarga de 
esgoto, podendo acarretar risco à saúde pública;   
   
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica declarada de interesse público a obra de limpeza e desassoreamento do Córrego 
localizado contiguamente à Rua Otto do Jargow, localizada no Bairro Nossa Senhora de 
Fátima, neste Município. 

 
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 30 de outubro de 2014. 
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