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DO

ESPIRITO

DE DESAPROPRIAÇÃO

U H M mim
SANTO

DECLARA UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS

ESTADO
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DECRETO

E/ou CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADÍ\fl:NISTRATIVA ÁREAS DE
TERRAS DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEfiA^^ DE ABASTECI

MENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO ROQUE DA TERRA ROXA,"'
PERTEKCENTE A ESTE íi^NICÍPIO.

le

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA, do Esta

do do Espírito Santo, usando das suas atribuições

gais e de conformidade com o disposto no Decreto-lei «

n- 3.355, de 21 de junho de 1941, com as alterações in
troduzidas na Lei n^ 2,785, de 21 de maio de 1956, ten

do em vista o artigo n- 120 e seus parágrafos do Decre

e/ou

to n^ 24.643, de 10 de julho de 1934 código de Águas.

DECRETA :

Art, 12 - Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação

que

constituição de servidão administrativa, amigável ou judicial, os imóveis

localizados neste Município, referenciados no desenho 204-90-1-008,

Belmiro

a este acompanha, assim descritos: I- Área de terra destinada à Constru -

ção do Poço, Elevatória a Casa de Química, de propriedade do Sr.

Moral, constituída de topografia acidentada, de formato quadrado, medindo

(duzentos e vinte e cin

15,00m (quinze metros], em seus diversos lados, confrontando-se com o re-

ferido proprietário, perfazendo uma área de 225m

CO metros quadrados), n - Faixa de terra destinada à Passagem da ' Rede

e-

Adutora, de propriedade do Sr. Belmiro Moral, constituída de topografia a

cidentada, medindo 2,00 (dois metros) de largura por 87,67m (oitenta

sete metros e sessenta e sete centímetros) de comprimento, confrontando-

-

-se em todos os seus lados com o referida proprietário,perfazendo uma á 2

rea total de 175,35 m (cento e setenta e cinco metros e trinta e cin

CO decímetros quadrados).
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ESTADO

Art. 22 - A presente

DO

ESPIRITO

iÃlfflll II ffflll
SANTO

declaração abrange as benfeitorias porventura existentes so -

bre os imóveis referidos no artigo anterior.

Art. 35

A desapropriação e/ou servidão administrativa em apreço é declarada

de

caráter urgente, e compreende o direito atribuído ao Município de, direta
ou indiretamente, praticar todos os atos de construção, operação e manu
tenção da Estação de Tratamento e Reservatório da Captação e da

Adutora

de Água Bruta, bem como suas possíveis alterações, sendo-^lhe assegurado ,
ainda, o acesso à área de servidão através do prédio serviente.
Art. 45 - As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta da dotação orça
mentária própria consignada sob a rubrica 4.1.1.0- Obras e Instalações da
Divisão de Obras e Urbanismo,

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUÍi/PRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 23 de outubro
1984.

TASSARO

Prefeito Municipal

Registrada e Publicado nesta Divisão de Administração na data supra.

Diretor da \)ivisao de Administração.
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