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DECRETO Nº 079/2019.                                                    DE 28 DE MAIO DE 2019. 
 

AUTORIZA A INSTITUIÇÃO DE 
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA EM ÁREA 
DE TERRENO QUE MENCIONA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO DE AVEIRO, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais; 
Faço Saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e é sancionada a seguinte lei: 
 
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, AUTORIZADO a instituir SERVIDÃO 
ADMINISTRATIVA em área de terras, com aproximadamente 44.100,00 m² (quarenta e 
quatro mil e cem metros quadrados), situada nos fundos da Comunidade de Vista Alegre, 
zona rural, Aveiro-PA. 
 
§ 1º A área anteriormente mencionada possui as seguintes medidas e confrontações:  
"A dita servidão inicia ao sul no ponto P-01(INÍCIO DA SERVIDÃO), de coordenadas planas 
UTM 676782.00m E e 9595262.00m N, deste segue com azimute 36°57’19” medindo 
494,78 metros até o ponto P-02, de coordenadas 677043.00m E e 9595657.00m N, deste 
segue com azimute 40°37’13” medindo 361,96 metros até o ponto P-03, de coordenadas 
677285.00m E e 9595984.00m N, deste segue com azimute 102°55’20” medindo 70,97 
metros até o ponto P-04 de coordenadas 677363.00m E e 9595964.00m N, deste segue 
com azimute 96°46’15” medindo 71,80 metros, até o ponto P-05 de coordenadas 
677442.00m E e 9595949.00m N, deste segue com azimute 51°02’01” medindo 344,67 
metros até o ponto P-06 (FIM DA SERVIDÃO), de coordenadas 677763.00m E e 
9596237.00m, confrontando em toda sua extensão e em ambos os lados com terras de 
quem de direito, contendo um perímetro de 1.347,18 metros lineares e uma área total de 
44.100,00 m²." 
 
§ 2º A servidão administrativa ora autorizada pela presente Lei, destina-se à passagem da 
RDR – Rede de Distribuição de Energia Elétrica Rural, do PLPT – Projeto Luz para Todos, 
trecho: Arara/Camarão. 
 
Art. 2º A instituição da servidão administrativa mencionada no artigo anterior é gratuita, 
sem nenhum ônus para o Município. 
 
Art. 3º A servidão será instituída por prazo indeterminado, perdurando enquanto 
permanecer a passagem da RDR - Rede de Distribuição de Energia Elétrica Rural. 
 
Art. 4º A servidão administrativa será instituída por........................., cujos emolumentos 
serão pagos pelo Município e da qual deverá constar que os proprietários das áreas 
confinantes comprometem-se a utilizar a área acima de modo adequado, de forma a não 
turbar de modo algum a servidão ora constituída. 
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Art. 5º As despesas com a execução desta Lei, correrão por conta de Dotação Orçamentária 
própria, podendo o Chefe do Poder Executivo suplementá-la, caso necessário. 
 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 
Aveiro, 22 de maio de 2019. 
VILSON GONÇALVES 
Prefeito Municipal 
 


