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LEI Nº 852 DE 20 DE ABRIL DE 2.021 

 

Declara de utilidade pública área que especifica 

e institui servidão administrativa gratuita e ami-

gável de Poço Artesiano em favor do município, 

instalado e administrado pela Prefeitura Munici-

pal na forma que especifica e dá outras providên-

cias correlatas. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOTUCA DECRETA E EU PROMULGO A SE-

GUINTE LEI: 

 

 

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública e instituída servidão administrativa amigá-

vel e gratuita em favor do município de Motuca de área destinada a exploração, manutenção 

e administração de poço artesiano lá instalado conforme doravante se indicada: 

 

I) Área: área delimitada de acordo Faixa de servidão de passagem de acordo com 

memorial descritivo elaborado pelo engenheiro agrimensor CARLOS AL-

BERTO VANZAN, destacada da matrícula 22.411 do 2º Oficial de Registro de 

Imóveis da Comarca de Araraquara, do imóvel rural denominado Fazenda Alvo-

rada, gleba 10 que consta pertencer a BHMM PARTTICIPAÇÕES LTDA., com-

posta da área de total de 0,0462 há, com a seguinte descrição: 

 

II) Descrição Constante da Escritura Pública: 

 

(...) 

 
(...) 
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Parágrafo único – A servidão indicada neste artigo fica instituídas em caráter perpétuo 

e gratuito em favor do Município, ficando este, expressamente autorizado a recebê-las, ca-

bendo-lhe tão somente o encargo de promover as despesas com os emolumentos necessários 

a sua transferência e registro, bem como destinados a manutenção e a conservação das mesmas 

em prol do interesse público. 

 

Art. 2º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias 

devidamente consignadas nos orçamentos vigente e vindouros. 

 

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Palácio dos Autonomistas , aos 20 de abril  de 2021.  

 

 

 

JOÃO RICARDO FASCINELI  

Prefeito Municipal  

 
 

 
 


