
AUTÓGRAFO DE Nº 008 DE 09 DE ABRIL DE 2019 

 
“Dispõe sobre autorização de Faixa de Servidão para Passagem de 
Rede de Esgoto Sanitário em Imóveis de Propriedades do Município 

de Santa Salete, e dá outras providências”. 
 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE, Estado de São Paulo, 

usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber 

que a Câmara Municipal de Santa Salete, Estado de São Paulo, 

aprovou e o Senhor Prefeito Municipal promulga e sanciona a 

seguinte Lei: 

 

 

ARTIGO 1º- Fica o Prefeito Municipal autorizado, em nome do 

Município, a instituir faixa de servidão para passagem de rede de 

esgoto sanitário em seu próprio favor, em área verde do loteamento 

de propriedade do Município, em faixas assim descritas: 

 

I - Faixa para passagem de rede de esgoto sanitário: 

 

Matrícula nº 5.365 - Descrição da servidão: Perímetro se inicia no 

ponto 1, localizado na confluência desta área descrita com a Área 

Institucional do Loteamento Residencial São João, matrícula n° 

5361, de propriedade do Município de Santa Salete e segue por 4,08 

metros até encontrar o ponto 2, confrontando com a Área 

Institucional do Loteamento Residencial São João, matrícula n° 

5361, de propriedade do Município de Santa Salete; deste deflete à 

direita com ângulo de 78° 41’ 14” e segue por 7,17 metros até 

encontrar o ponto 3, localizado nesta Área descrita; deste deflete 

à direita com ângulo de 90° 00’ 00” e segue por 4,00 metros até 
encontrar o ponto 4, localizado nesta área descrita; deste deflete 

à direita com ângulo de 90° 00’ 00” e segue por 6,37 metros até 
encontrar o ponto 1, início desta descrição, perfazendo uma área 

de 27,07 m². 

 



Matricula nº 5.364-Descrição da servidão: Perímetro se inicia no 

ponto 1, cravado entre a área descrita e a Rua Machado de Assis, 

deste segue pela divisa das propriedades por 4,01 metros até 

encontrar o ponto 2; deste deflete a esquerda com ângulo de 

93°18’53” e segue por 102,38 metros até encontrar o ponto 3, 

confrontando neste trecho com a área descrita; deste deflete a 

esquerda com ângulo de 86°21’23” e segue por 4,01 metros até 

encontrar o ponto 4, confrontando neste trecho com a Rua Ramos de 

Azevedo; deste deflete a esquerda com ângulo de 93°38’37” e segue 
por 102,36 metros até encontrar o ponto 1, início desta descrição, 

confrontando neste trecho com a área descrita; perfazendo uma área 

de 409,48m²; 

 

Matricula nº 5.361 - Descrição da servidão: Perímetro se inicia no 

ponto 1, localizado na confluência desta mesma área com a Rua 

Machado de Assis do Loteamento Residencial São João, matrícula n° 

5365, propriedade do Município de Santa Salete, e segue por 4,08 

metros até encontrar o ponto 2, confrontando com a Rua Machado de 

Assis do Loteamento Residencial São João, matrícula n° 5365, 

propriedade do Município de Santa Salete; deste deflete à esquerda 

com ângulo de 101° 18’ 46” e segue por 32,35 metros até encontrar 
o ponto 3, localizado na confluência desta área descrita com a 

Área da Fazenda Ponte Pensa, matrícula n° 5927, de propriedade de 

Zelinda Alves Ricardo, Militão Ricardo Sobrinho e outros; deste 

deflete à esquerda com ângulo de 78° 45’ 12” e segue por 4,08 

metros até encontrar o ponto 4, confrontando com a Área da Fazenda 

Ponte Pensa, matrícula n° 5927, de propriedade de Zelinda Alves 

Ricardo, Militão Ricardo Sobrinho e outros; deste deflete à 

esquerda com ângulo de 101° 14’ 48” e segue por 32,34 metros até 
encontrar o ponto 1, início desta descrição, perfazendo uma área 

de 129,39 m². 

 

 



ARTIGO 2º- Todas as despesas decorrentes da construção, conservação 

e manutenção da rede de esgoto sanitário, os padrões normais e 

demais exigências, que se refere esta lei, serão de 

responsabilidade da Companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo-Sabesp. 

 

 

ARTIGO 3º- Em razão da passagem de servidão, a ser instituída em 

favor do próprio Município de Santa Salete, ficará a cargo deste, 

a realização do registrodo prédio dominante da servidão perante o 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Urânia - SP. 

 

ARTIGO 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

  Plenário “Sebastião Prudente de Moraes”. 
Câmara Municipal de Santa Salete, SP, 09 de Abril (04) de 2019. 
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