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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
"(Deus seja buvado"

DECRETO N° 3^9/2020

Altera os dispositivos do Decreto n° 142 de 10 de
junho de 2020 que aprovou o desmembramento de
uma área situada na Rua São Gabriel da Palha,

Loteamento Vale Encantado, neste Município, a
requerimento de Vale Encantado Sociedade e
Participações Ltda, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VTLA VELHA, Estado do Espírito Santo, usando de
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta no Processo protocolado sob o n°
34634/2019,

DECRETA:

Art. 1° Ficam alterados os incisos I, IV e V do artigo 3° do Decreto n° 142, de 10 de
junho de 2020, que passam a vigorar com as seguintes redações:

"I-GLEBA 01:

a) Frente: confronta-se com a Rua São Gabriel da Palha, em dois
segmentos de reta medindo, respectivamente, 82,40m e 17,60m,
totalizando 100,00m (cem metros lineares);

b) Fundos: confronta-se com a Gleba 05, medindo 100,00nt (cem metros
lineares);

c) Lado Direito: confronta-se com a Gleba 02 medindo 195,20m (cento e
noventa e cinco metros e vinte centímetros lineares);

d) Lado Esquerdo: confronta-se com a Gleba 05 medindo 195,19m (cento e
noventa e cinco metros e dezenove centímetros lineares);

e) Área: 19.521,35 (dezenove mil e quinhentos e vinte e um metros e
trinta e cinco decímetros quadrados);

j) Perímetro: 590,39 m (quinhentos e noventa metros e trinta e nove
centímetros lineares)."

Í...J

IV- GLEBA 04:

a) Frente: confronta-se com a Rodovia Leste Oeste - Trecho 01 medindo
16,27m (dezesseis metros e vinte e sete centímetros lineares);

b) Fundos: confronta-se com a Gleba 05, medindo 16,27m (dezesseis
metros e vinte e sete centímetros lineares);

c) Lado Direito: confronta-se com a Gleba 03 medindo 60,00m (sessenta
metros lineares);

d) Lado Esquerdo: confronta-se com a Gleba 06 (PMW) medindo 60,00m
(sessenta metros lineares);
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e) Área: 976,20 (novecentos e setenta e seis metros e vinte decimetros
quadrados);

J) Perímetro: 152,54 m (cento e cinqüenta e dois metros e cinqüenta e
quatro centímetros lineares).

[...]

V- GLEBA 05:

a) Frente: confronta-se com a Rodovia Leste-Oeste - Trecho 01, medindo
321,18m (trezentos e vinte e um metros e dezoito centímetros lineares);

b) Fundos: confronta-se com a Rua 29 (vinte e nove), medindo 424,50m
(quatrocentos e vinte e quatro metros e cinqüenta centímetros lineares);

c) Lado Direito: confronta-se com a Rua São Gabriel da Palha, em um
segmento de reta medindo 27,0Im e um segmento de curva medindo
20,4Im; com a Gleba 01 em dois segmentos de reta medindo
respectivamente 195,19m e 100,00m; com a Gleba 02 em dois segmentos
de reta medindo 100,00m e 195,05m, e com a Rua São Gabriel da Palha
em um segmento de reta medindo 256,06m e um segmento de curva
medindo 15,70m, totalizando 909,42m (novecentos e nove metros e
quarenta e dois centímetros lineares);

d) Lado Esquerdo: confronta-se com a Gleba 03 em dois segmentos de reta,
medindo respectivamente 60,00m e 16,27m; com a Gleba 04 medindo
16,27m; com a Gleba 06 (PMW), medindo 68,32m e com a área de Luiz
Carlos Laranja Gonçalves, medindo 446,05m, totalizando 606,91m
(seiscentos e seis metros e noventa e um centímetros lineares);

e) Área: 174.914,32 itP (cento e setenta e quatro mil, novecentos e quatorze
metros e trinta e dois decimetros quadrados);

f) Perímetro: 2.262,01 m (dois mil, duzentos e sessenta e dois metros e um
centímetro lineares)." (NR)

Art. 2° Ficam ratificadas as demais disposições contidas nos Decretos n°s 142/2020 e
366/2020.

Art. 3° Ficam revalidados os termos do Decreto n° 142, de 10 de junho de 2020, que
aprovou o desmembramento de uma área situada na Rua São Gabriel da Palha,
Loteamento Vale Encantado - Parque Alice, neste Município, a requerimento de Vale
Encantado Sociedade e Participações Ltda.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Velha, ES, 30 de dezembro de 2020.

MAX FREITAS MAURO FILHO

Prefeito Municipal


