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DECRETO DO EXECUTIVO MUNICIPAL N° 0394/2023 

Ementa: "Que declara de utilidade publica, para fins de 
instituiriio de servidiio administrativa, parte do 
imovel denominado Fazenda Palesdna que se 
localiza em area urbana, e contem outras provi-
dencias". 

0 Prefeito Municipal de Mar de Espanha/MG, no uso e gozo de seus 
direitos constitucionalmente adquiridos, e com fundamento no art. 57 VI, e art. 136 
§ 3° da Lei Organica Municipal c/c o art. 12 do Decreto n° 24.643 de 10.07.1934 
(C6digo de Aguas). 

DECRETA: 

Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade publica, para fins de instituii;:iio de servidiio 
administrativa, a ser ratificada mediante lei autorizativa, parte da gleba 02 
desmembrada da Fazenda Palestina, situada neste municipio, conforme abaixo 
discriminado: 

0 trecho em quest§o compreende uma servid§o de passagem de tubula,;§o de 
drenagem pluvial e esgotamento sanitario no terreno de Matrfcula n° 8.411, livro 
2-AZ, sendo uma faixa de 03 ftresJ metros de cada /ado do tubo, por sua 
extens§o de 171,95m (cento e setenta e um metros e noventa e cinco 
centfmetros), o qua/ tem infcio no Ponto P01 com as seguintes coordenadas X = 
7.582.046,55 m S; Y = 704.070,30 m E, segue 32,65 m (trinta e dois metros e 
sessenta e cinco centfmetros) ate o Ponto P02 com as seguintes coordenadas X 
= 7.582.071,200 m S; Y = 704.050, 10 m E, segue 51,90 m (cinquenta e um 
metros e noventa centimetros) ate o Ponto P03 com as seguintes coordenadas X 
= 7.582.113,00 m S; Y = 704.018,000 m E, segue 43, 70m (quarenta e tres metros 
setenta centfmetros) ate o Ponto P04 com as seguintes coordenadas X = 
7.582.153,65 m S; Y = 704.000,30 m E, segue 43, 70m (quarenta e tres metros 
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setenta centfmetros) ate o ponto final Ponto P05 com as seguintes coordenadas 
X = 7. 582. 193, 15 m S; Y = 703. 983, 15 m E, nas margens do Ribeirao sao Joao. 

Art. 2° - A instituir;:llo da servidllo administrativa de que trata este Decreto e 
declarada de natureza urgente para efeito de imissilo provis6ria/imediata de 
posse, desde ja autorizada, a ser ratificada por lei autorizativa; 

Art. 3° - A finalidade da presente instituir;:llo de servidllo administrativa e para 
passagem de tubular;:llo de drenagem pluvial e esgotamento sanitario do 
loteamento Nova Mar de Espanha. 

Art. 4°- Que toda despesa eventualmente advinda, correra por conta do orr;:amento 
municipal existente. 

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicar;:ilo, revogando-se as 
disposir;:oes em contrario. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Dado e passado neste Par;:o Municipal, no dia 28 de fevereiro de 2023. 
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