
DECRETO N.º 1.436, DE 10 DE JUNHO DE 2010. 
 

“Declara área de utilidade pública para os fins que especifica”. 
 

WALTER MARTINS MULLER, Prefeito do 
Município de Santa Rita d’Oeste, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas por lei, etc... 

 
Artigo 1º - É declarado de utilidade pública para fins de 

desapropriação amigável ou judicial, uma área de terras de formato irregular 
com 26.011,45 metros quadrados, que consta pertencer ao Sr. Luiz Carlos 
Ribeiro, no Município de Santa Rita d’Oeste, com as seguintes medidas, limites, 
rumos e confrontações:  

 
“Iniciam-se as divisas dessa gleba de terras e a descrição do seu perímetro no 
vértice AM1A de coordenadas X 517951.3454m e Y 7772292.6245m, 
localizado junto à margem da Rua Perimetral, na divisa com a Chácara Santo 
Antonio - Gleba "A1", pertencente a Luiz Carlos Ribeiro e sua mulher; daí 
segue com azimute 76°19'13" na distância de 12,00 metros confrontando com a 
margem da Rua Perimetral até o vértice AM2 de coordenadas X 
517962.9999m e Y 7772295.4896m, localizado na divisa com terras 
pertencentes a José Pereira dos Santos - Lote nº 606 - Núcleo Paget - 
matrícula nº 10.207; daí segue com azimute 165°24'56" na distância de 154,07 
metros até o vértice AM2A de coordenadas X 518002.1387m e Y 
7772146.4727m, localizado na divisa com a Gleba “B” da Chácara Santo 
Antonio, pertencente a Luiz Carlos Ribeiro; daí segue com azimute 
256°19'12" na distância de 225,75 metros confrontando com a Gleba “B” da 
Chácara Santo Antonio até o vértice AM10 de coordenadas X 517782.9198m 
e Y 7772092.5799m, localizado na divisa com o Sistema de Lazer do Conjunto 
Habitacional Jardim Paraíso; daí segue com azimute 345°54'36" na distância 
de 113,31 metros, primeiro confrontando com o Sistema de Lazer do Conjunto 
Habitacional Jardim Paraíso e depois com a Rua Benedito Zacheo até o 
vértice AM10A de coordenadas X 517755.0833m e Y 7772202.4135m, 
localizado na divisa com a Chácara Santo Antonio - Gleba "A1"; daí segue com 
azimute 76°19'12" na distância de 212,77 metros até o vértice AM1B de 
coordenadas X 517961.6981m e Y 7772253.2077m; daí segue com azimute 
345°24'56" na distância de 40,75 metros, ambos confrontando com a Chácara 
Santo Antonio - Gleba "A1" até retornar ao vértice AM1A, ponto inicial desta 
descrição perimétrica”. 



Artigo 2º - A área ora declarada de utilidade pública, será destinada 
à Construção de Casas Populares. 

 
Artigo 3º - A presente declaração de utilidade pública, 

fundamentada no Artigo 2º c.c. a letra “I” do Artigo 5º do Decreto-Lei nº 3.365 de 
21/06/41, é declarada, para os efeitos do Artigo 15 do mesmo Decreto-Lei, de 
natureza urgente. 

 
Artigo 4º - As despesas decorrentes com a aplicação e execução do 

presente Decreto correrão por conta das verbas próprias do orçamento vigente, 
suplementadas se necessário. 

 
Artigo 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

e revogadas as disposições em contrário. 
 
 

   Prefeitura Municipal de Santa Rita d’Oeste - SP, 10 de junho de 2010. 
 

 
 

WALTER MARTINS MULLER 
- Prefeito Municipal - 

 
   Registrado no livro próprio, afixado no local de costume na mesma 
data e determinado a republicação na imprensa, por ter saído com incorreções. 
 
                                                   
BENEDITO MASSELLI 
Secretário Municipal de Administração e Finanças  
    


