




 
 

 

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

 

Declaramos, para comprovação junto à Caixa Econômica Federal, 

que a equipe técnica responsável pelo acompanhamento da obra de 

pavimentação e drenagem a ser executada na Rua São Paulo, trecho entre 

rua Guaíra e dissipador, objeto do processo 1005558-48/2013 é composta 

pelos profissionais abaixo discriminados. 

PROFISSIONAL TELEFONE E-MAIL 

Ketlin Schaiane Rosso  

CAU: A61438-6 

(66) 3582-1135 ketlinschaiane@hotmail.com 

Diego Roberto Sbitkowski Chamma 

CREA-SC 115847-3 

(66) 3582-1135 chammaengenharia@gmail.com 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

 

Gaúcha do Norte, 31 de março de 2015. 

 

 

 

NILSON FRANCISCO ALÉSSIO  
PREFEITO MUNICIPAL 



 
 

 

 

DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REDE DE ÁGUA 

 

Declaramos, para comprovação junto à Caixa Econômica Federal, 

que existe rede de abastecimento de água em toda a extensão da Rua São 

Paulo, objeto de intervenção de obra de Pavimentação Asfáltica e 

Drenagem no trecho entre a Rua Guaíra e dissipador, processo 1005558-

48/2013. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

 

Gaúcha do Norte, 31 de março de 2015. 

 

 

NILSON FRANCISCO ALÉSSIO  
PREFEITO MUNICIPAL 

 



 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE 

 

 

Declaramos, para comprovação junto à Caixa Econômica Federal, 

que a responsabilidade pela execução de calçadas em nosso município é 

do proprietário do imóvel, conforme Lei nº 404, 24 de maio de 2010. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

 

Gaúcha do Norte, 31 de março de 2015. 

 

 

NILSON FRANCISCO ALÉSSIO  
PREFEITO MUNICIPAL 

 



 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO  

 

Declaramos, para comprovação junto à Caixa Econômica Federal, 

que a via pública Rua São Paulo, objeto da intervenção da obra de 

Pavimentação Asfáltica e Drenagem no trecho compreendido entre a Rua 

Guaíra e dissipador, processo 1005558-48/2013, é de domínio público. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

 

Gaúcha do Norte, 31 de março de 2015. 

 

 

 
NILSON FRANCISCO ALÉSSIO  

PREFEITO MUNICIPAL 
 



 
 

 

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

Declaramos, para comprovação junto à Caixa Econômica Federal, 

que existe rede de energia e iluminação pública em toda a extensão da 

Rua São Paulo, objeto de intervenção de obra de Pavimentação Asfáltica e 

Drenagem no trecho entre a Rua Guaíra e dissipador, processo 1005558-

48/2013. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

 

Gaúcha do Norte, 31 de março de 2015. 

 

 

NILSON FRANCISCO ALÉSSIO  
PREFEITO MUNICIPAL 

 



    

 

 

DECLARAÇÃO DO REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 

Declaramos, para comprovação junto à Caixa Econômica Federal, 

que o regime de execução da obra de Pavimentação Asfáltica e Drenagem 

em trecho da Rua São Paulo (entre a Rua Guaíra e dissipador), objeto do 

processo 1005558-48/2013, será por administração indireta (empreitada 

global). 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

 

Gaúcha do Norte, 31 de março de 2015. 

 

 

 
NILSON FRANCISCO ALÉSSIO  

PREFEITO MUNICIPAL 
 



 

 
 

 

DECLARAÇÃO DO TIPO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Declaramos, para comprovação junto à Caixa Econômica Federal, 

que a fossa séptica é o sistema de esgotamento sanitário utilizado nos 

imóveis da Rua São Paulo, objeto de intervenção de obra de Pavimentação 

Asfáltica e Drenagem no trecho entre a Rua Guaíra e dissipador, processo 

1005558-48/2013. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

 

Gaúcha do Norte, 31 de março de 2015. 

 
 
 
 
 

NILSON FRANCISCO ALÉSSIO  
PREFEITO MUNICIPAL 
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SERVIDÃO DE PASSAGEM  

 

 

 

NILSON FRANCISCO ALESSIO , brasileiro, casado, agricultor, 

portador da cédula de Identidade RG n° 12R-563.622 e inscrito no C.P.F.  Sob o nº. 

401.167.199-15, residente e domiciliado à Rua Bahia, n. 699, Centro, Gaúcha do Norte – 

MT, legítimo proprietário do imóvel chácara n° 135, representado por uma área de 43,38 

hectares, situado no Loteamento denominado “Cidade de Gaúcha do Norte – MT, 2ª 

Etapa”, sob matrícula nº.1130, do livro 02-F, do 1° Serviço de Registro de Imóveis de 

Paranatinga-MT, confere SERVIDAO DE PASSAGEM ao Município de Gaúcha do 

Norte, pessoa jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 01.614.539/000 1-

01, sito a Avenida Brasil, n° 1298, centro , com a finalidade de executar obras da rede de 

drenagem de águas pluviais da Rua São Paulo, autorizando ainda, a passagem no imóvel 

supracitado, de 02 (duas) linhas de 68 metros de tubulações em concreto , com dois metros 

de largura.  

 

Esta passagem se constitui em servidão, independente de transcrição no 

registro imobiliário, podendo ainda a Município de Gaúcha do Norte , por si ou por 

empresas contratadas, fazer uso da faixa de servidão e  ingressar na propriedade, inclusive 

com veículos, para executar todos os serviços de conservação e  manutenção preventiva e 

corretiva das redes.  

 

A instituição da presente servidão se faz a título gratuito e em caso de 

venda do imóvel ou da cessão das quotas, ficará vinculada ao novo proprietário do imóvel 

e/ou titular das quotas.  
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Para a execução dos trabalhos de locação, construção e manutenção das 

redes, fica o Município de gaúcha do Norte autorizado a atravessar as plantações 

eventualmente existentes, bem como realizar o  desmatamento, limpeza de faixa e corte de 

árvores existentes na faixa de domínio da rede a ser  construída ou daquela já existente, 

bem como para manter as redes livres de interferências de  vegetação que possa 

comprometer a segurança do sistema. 

 

 

 

Gaúcha do Norte-MT, 06 de Abril de 2015. 

 

 

_______________________________ 

Nilson Francisco Aléssio 



 
 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO 

 

 

Declaramos, para comprovação junto à Caixa Econômica Federal, 

que assumimos total responsabilidade pela manutenção e operação das 

obras de pavimentação e drenagem a ser executada na Rua São Paulo, 

trecho entre rua Guaíra e dissipador, objeto do processo 1005558-

48/2013. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

 

Gaúcha do Norte, 31 de março de 2015. 

 

 

 

NILSON FRANCISCO ALÉSSIO  
PREFEITO MUNICIPAL 

 


