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DECRETO NS 792/84

DO

ESPIRITO

Milil M f ffllâ
SANTO

DECLARA DE UTILIDADE PUBLICA PARA FINS DE DESAPRO

PRIAÇÃO E/ou CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO AMINISTRA-^

TIVA ^REAS DE TERRAS DESTINADAS A II^LANTAÇÃO

DO

SISTEMA DE ABASTECIiOJTO DE AoJA DO DISTRITO

DE

FARTURA, PERTEI\CENTE A ESTE MUNICÍPIO,
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA (ES),,

usando de suas atribuições legais e de conformida
de com o disposto no DBcreto-4-ei nS 3»365, de

de junho de 1941, com as alterações

21

introduzidas

na Lei nS 2^789, de 21 de maio de 195S, tendo

em

vista o artigo nS 120 e seus parágrafos do Decreto

nfi 24,643, de 10 de julho de 1934 - CÕdigo de A ~
güas,

DECRETA;

Art. 12 ~ Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou

constituição de servidão administrativa, amigável ou judicial, os imó veis localizados no distrito de Fartura, neste Município, referenciados
nos desenhos 203-«40-l-001^- 203-40-1-003 e 203^0«1»010, assim cS.scri

tos; I - Area de terra destinada â ccnstrução das Unidades de Captação,
configurada no desenho 203"40~1-001, de propriedade de Rodolfo Cramelik

Pinto, constituída de topografia acidentada, em formato retangular, me-^

dindo 7,00 m (sete metros) de largura e 25,00 m (vinte e cinco metros }
de comprimento, ccnfrontando-se ao Norte com uma estrada existente,numa

extensão de 25,00 m (vinte e cinco metros); ao Sul com o córrego Ale
gre, na extensão de 25,00 m (vinte e cinco metros), e nos demais lados
com o referido proprietário, perfazendo uma área total de

•

U.MAlD.tW

mm 11 m
ESTADO

DO

ESPIRITO

SAiBMa ii, mim
SANTO

175,00 m2 (cento e setenta e cinco metros quadrados), ü - Área de ter
ra, destinada â ccnstrução de uma Estação de Tratamento,configurada no
desenho 203-40-1-003, de propriedade dos 3rs« Lecnir Arivabene e

Nil

tcn Arivabene, constituída de topografia acidentada formato irregular,
com lados medindo 110,00 m (cento e dez metros), 26,00 m (vinte e seis

metros), 60,00 m(sessenta metros), 3,00 m(três metros), 53,00 m(cin
quénta e três metros), 22,00 m(vinte e dois metros), 26,00 m(vinte e
seis metros), 63,00 m (sessenta e três metros) e 4,00 m (quatro me trcs), confrcntando-se ao norte com uma estrada existente, num segmen
to de 4,00 m (quatro metros), e nos demais lados com os respectivos «

proprietários, perfazendo uma Irea total de 2,737,00 m2 (dais mil, setecantos e trinta e sete metros quadrados), m - Faixa de terra, des

tinada â ccnstrução da Descarga Geral da Estação de Tratamento, confi
gurada rio desenho 203—40-^1-003, de propriedade de Álvaro Lessa, consti
tuxda de topografia acidentada, medindo 2,00 m (dois metros) de largu

ra e 60,00 m (sessenta metros) de comprimento, confrontando-se ao Sul
com uma estrada existente num segmento de 2,00 m (dois metros);

ao

Norte com o córrego Fartura, num segmento de 2,00 m(dois metros),

e

nos demais lados com o proprietário Álvaro Lessa, perfazendo uma área
total de 120,00 m2 (cento e vinte metros quadrados), iv - Faixa

de

terra destinada â passagem da Adutora de Água Bruta, configurada
no
desenho 230-30-1-010, de propriedade do Sr, Alfredo Goser e Irmãos ,

constituídac de topografia acidentada, medindo 3,00 m(três metros)de
largura e 470,00 m (quatrccentos e setenta metros) de ccmiprimento, con
frontando-se ao Oeste com terrenos de propriedade do 3r, Oswaldo Schi-

m2

respectivos proprietários, perfazendo uma"área total de 1,410,00

os

mith, num segmento de 3,00 m (três metros) e nos demais lados ccsn

(um mil quatrocentos e dez metros quadrados).
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V~ Faixa de terra destinada â passagem da Adutora de i^gua Bruta, confi
gurada no desenho 203~3D~1'^010, de propriedade do Sr, Oswaldo Schimith,

constituída de topografia acidentada, medindo 3,00 m (três metros)

de

largura e 440,00 m (quatrccentos e quarenta metros) de comprimento

,

confrontando-^e ao Sul com Alfredo Goser e Irmãos, num segmento

de

3,00 m (três metros) , ao Norte com o Sr, Arcênio Francisco do Nascimen

to, num segmento de 3,00 m (três metros) e nos demais lados com o res <?•

pectivo proprietário, perfazendo uma área total de 1,320 m2 ( um mil ,
trezentos e vinte metros quadrados)» VI - Faixa de terra destinada

à

passagem da Adutora de Água Bruta, configurada no desenho 203-30—1-010,
de propriedade do Sr, Arcênio Francisco do Nascimento, constituída

de

topografia acidentada, medindo 3,00 m (três metrcs) de largura

e

316,00 m (trezentos e dezesseis metros) dè ccniprimento, confrontando-se

ao Sul ccsn Oswaldo Schimith e Irmãos, num segmento de 3,00 m (três me ~

tros), ao Norte com os Srs, Nilton Arivabene e Lecnir Arivabene,

num

segmento de 3,00 m (três metros) e nos demais lados com o respectivo

*

proprietário, perfazendo uma ãrea total de 948,00 m2 (novecentos e qua
renta e oito metros quadrados), VII - Faixa de terra destinada â passa

gem da Adutora de Agua Bruta, configurada no desenho 203-30-1-010,
propriedade dos SrSa Nilton Arivabene e Leonir Arivabene, constituí

de
-

da de topografia acidentada, medindo 3,00 m (três metros) de largura e
153,00 m (cento e cinqüenta e três metros) de comprimento, confrontando
- ,

-se ao Sul cran Arcênio Francisco do Nascimento num segmento de 3,00

m

(três metros) e nos demais lados com o respectivo proprietário, perfa -

zendo uma área total de 459,00 m2 (quatrocentos e cinqüenta e nove me tros quadrados),

Art. 22 - A presente Declaração abrange as benfeitorias existentes sobra os imô veis referidos no artigo anterior»
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Art, 39 - A desapropriação e/ou servidão administrativa em apreço é declarada de
carater urgente, s compreende o direito atribuxdo ao Município de

,

direta ou indiretamente, praticar todos os atos de construção, of^ração

e manutenção da Estaçao de Tratamento e Reservatório da Captação e da
Adutora de Agua Bruta, bem como suas possíveis alterações, sendD^^lhe as
segurado, ainda, o acesso â area de servidão através do prédio servien~
te,

Art, 4®

Este Decreto entrara em vigor na data da sua publicação, revogadas

as

disposições em contrário,

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUWPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 20 de novem^
bro de 1984,

^ANASTACIO XASSARO
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado nesta Divisão de Administração na data supra.

Ai^ScSSÁI
Diretor d.

visão de Administração^

