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DECRETO NS 790/84

DO

ESPIRITO

iâilB 11 FIIM
SANTO

DECLARA C£ UTILIDADE PUBLICA PARA FINS DE DES,APRDPRIA

ÇÃO PARTE DO IMÓVEL QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, do Esta
do do Espirito Santo, no uso de suas
gais e

nos

termos do ar^tigo

atribuições le- '

59 do Decreto-Lei

n^

3,365 de 21 de junho de 1941

CONSIDERANDO que em dezembro de 1983 houve uma grande

enchente em São Gabriel da Palha provocada pela falta de escoamento do Córrego São
Gabriel;

CONSIDERANDO que a reabertura do Córrego São Gabriel,,

interessa a grande número de Gabrielenses, mormente os que residem mais
aquele corrego, evitando prejuizos com inundações e valorizando,

próximo

consequentemente

seus imóveis;
CONSIDERANDO que o prédio que consta pertencer ao Sr,

Orlando Beker de Oliveira foi construído sobre o leito do córrego São Gabriel, obs
truindo parcialmente a passagem de água quando das enchentes;
CONSIDERANDO, ainda, que uma inundação atingiu

gran

demente Q Poder público Llunicipal,
X,

DECRETA :

Arte 1- - Fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, por via
amigavel ou judicial, parte do imóvel urbano que consta pertencer a Orlan

do Beker de Oliveira ou seus sucessoressituada a Rua Vergílio Cassani ,
nS 81, nesta cidade, constituido de uma casa residencial construida sobre

area reservada por Lei Municipal ao curso do Córrego São Gabriel, confron

tando-se por seus diversos lados com Rúa Vergílio Cassani, córrego
Gabriel e A.ntSnio Delevêndove.

São
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Art, 29

DO

ESPIRITO

miiii i i fim
SANTO

Fica declarada de caráter urgente a desapropriação, de acordo com o Artj
15 do Decreto-Lei n- 3.365 de 21/06/41 com a redação dada pela Lei

n-

2,786 de 21y''05/5S, para obras de reabertura do córrego São Gabriels

Art, 39 ~ As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotação pró pria consignada no vigente orçamento

sob a rubrica 4.1„1.0 -r- Obras

e

instalações da Divisão de Obras e Urbanismo,

Art, 49 ~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação , revogadas

as

disposições em contrário.,

REGISTRE-SEj PUBLIQUE^E E CUP^RA-^E.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 26 de outubro
de 1984,

'ÂN.ASTACIO C^ARD
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado nesta Divisão de Administração na data supra.

J0NA3
Diret

;SAI

da Divisão de Administração

