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DECRETO

787/84

DO

ESPIRITO

SANTO

DECLARA DE UTILIDADE PUBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIA

ÇÃO, ÁREAS DE TERRA DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEm DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VILA VALÉ -

RIO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA, do Esta

do do Espírito Santo, usando das suas atribuições Is gais e de conformidade com o disposto no Decreto-lei *

n- 3.365 de 21 de junho de 1941, com as alterações introdizidas pela Lei nS 2.78S de 21 de maio de 1955,ten

do em vista o artigo riS 120 e seus parágrafos, do De -

cr^to n- 24,643, de lOde julho de 1934 - Código de Águas,

DECRETA:

Art. 1^ - Ficam declarados de utilidade pública para fins de desapropriação, amigá
vel ou judicial, os imóveis referenciados nos desenhos números 202-90-1-

031 e 202-90-1-032 inclusos, necessários às obras do novo sistema

de

abastecimento de água, nesse Município, a "seguir descritos e caracteriza
dos :

I - área de terra pertencente ao Sr. João Buss, destinada às obras de cap

tação e caixa de areia, de topografia plana de formação argilo-rochosa, com formato retangular, medindo 10,00m (dez metros) por
*

(vinte metros], com a área total de 200,OOm

2

20,00m

(duzentos metros quadra

dos), confrontando-se por seus diversos lados com terreno pertencente

ao mesmo proprietário;
II- área de terra pertencente ao Sr. João Buss, destinada a construção do

acesso a captação, de topografia plana de formação argilo-rochosa, me

dindo 3,OOm (três metros), 6,OOm (seis metros), 3,OOm (três metros) ,
6,OOm (seis metros), 4,OOm (quatro metros) e 6,OOm (seis metros), res

pectivamente, medindo a área total de 24,00m2 (y^^ite e quatro metros

u.wB.oes

filflEIflBâ MimiOIIPM 11 m
ESTADO

DO

ESPIRITO

MlHllL lâ fffliâ
SANTO

quadrados}, confrontando-se a oaste oom a Rodov/ia E3-342 e paios d£
mais lados com terreno remanescente do mesmo proprietário;

CII " área de terra pertencente ao Sr. Silvio Grobério, destinada à cons

trução da Estação de Tratamento de Agua, de topografia

acidentada

de formação argilo - rochosa, com formato irregular, medindo respec

tivamente, 34,00m (trinta e quatros metros), 14,00m [quatorze me tros], 54,0Clm (cinqüenta e quatro metros), 45,00m (quarenta e cinco
metros), 88,00m (oitenta e oito metros) e 31,00m (trinta e um

tros), perfazendo a área total de 3.484m

2

me -

(três mil quatrocentos

a

oitenta e quatro metros quadrados), confrontando-se por seus diver^

sos lados com terreno remanescente pertencente ao mesmo proprietá -

rioj

IV - área de terra pertencente ao Sr. Silvio Grobério, com benfeiro

-

rias constituídas de 720 (setecentos e vinte) covas ds café, desti
nada ãs obras de acesso ã Estação de Tratamento de Água, de topogra
fia acidentada de formação argilo - rochosa, medindo respectivamen

te, SjDOm (cinco metros), 230,GOm (duzentos e trinta metros), 5,75m

(cinco metros e setenta" a cinco centímetros) e 227,OOm (duzentos e
2

vinte e sete metros), parfazendo uma área total de 1.114,50m

( hum

mil, cento e quatorze metros a cinqüenta decímetros quadrados), con
frontando-se por seus diversos lados com terreno remanescente' par -

tencante ao mesmo proprietário;,
V-

área de terra pertencente ao Sr. Silvio Grobério, destinada a passa

gem da adutora de água bruta, de topografia acidentada de formaçao
argilosa, com formato da faixa, medindo, respectivamente, 4,00m(qua
tro metros), 2,OOm (dois metros), 185,OOm (cento e oitenta a cin -

CO metros), 2,OOm (dois metros), 43,GOm (quarenta e três metros)

,

195,OOm (cento e noventa e cinco matros), 7j00m (seta metros)

e

2

2,OOm (dois metros), perfazendo uma área total de 490,OOm (quatro centos e noventa metros quadrados), confrontando^-se a oeste com

a

Rodovia ES-324, a pelos demais lados com terreno remanescente do

®

mesmo proprietário.
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as benfeitorias eventualmente existentes

sobre os imóveis referidos no artigo anterior,

Art. 3S - A desapropriação em apreço é declarada de caráter urgente e compreen -

de o direito atribuído ao Município de, direta ou indiretamente, prati
car todos 03 atos de construção, operação e manutenção do novo sistema

de abastecimento de agua, bem como suas possíveis alterações, sendo-lhe
assegurada, ainda, o acesso à área de servidão através do prédio ser viente,

Art„ 4S - As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta da dotação or-'
çamentaria própria consignada sob a rubrica 4.1.1«0 - Obras e instala ções da Divisão de Obras e Qrbanismo,

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUÍCTA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 23 de

outu

bro de 1984.

ANASTAGIO

cisSARO

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado nesta Divisão de Administração na data supra.

DNAS SQSSAI
Diretor

Divisão de Administração.

