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DECRETO N° 479/2021 
 

Aprova o desmembramento de uma área 
situada a Rodovia Darly Santos esquina com 
Rua Coronel Otto Netto e com a Rua 
denominada como Dr. Livingstone, Bairro 
Jockey de Itaparica, neste Município, a 
requerimento de B&B Participações S/A. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, usando 
de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob 
o nº. 16930/2020, e, 
 
CONSIDERANDO o Decreto 234/2012 que delimita 05 áreas, declaradas de 
utilidade pública para fins de abertura de vias públicas; 
 

CONSIDERANDO que o a via denominada “Rua Coronel Otto Neto” encontra-se 
implantada, e consta no plano em desenvolvimento de mobilidade do município - 
PLANMOB; 
 
CONSIDERANDO que uma das áreas desmembradas refere-se ao alargamento da 
Rua Coronel Otto Netto; 
 
CONSIDERANDO que o desmembramento se faz necessário para regularizar uma 
situação já consolidada; 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Com base na Lei Complementar 065/2018 – Plano Diretor Municipal, fica 
aprovado o desmembramento da Área “A” com área de 25.388,00m², situada à 
Rodovia Darly Santos esquina com a Rua Coronel Otto Netto e a Rua denominada 
como Dr. Livingstone, Bairro Jockey de Itaparica, Região 01, neste Município, de 
propriedade de B&B Participações S/A, com os documentos apresentados e 
devidamente registrados no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila 
Velha, sob matrícula nº 63.095; conforme memorial descritivo e planta de 
responsabilidade técnica de Felipe José Couto – CAU A-51648-1 aprovada pela 
Coordenação de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Mobilidade, anexada ao processo supramencionado. 
 
Art. 2º Após apresentação da documentação, certifico com base nas informações 
contidas no referido processo, prestadas pela Gerência de Topografia quanto a seus 
alinhamentos e cujo teor segue descrito neste Decreto. 
 
Art. 3º A situação atual da área compreende as seguintes formas e confrontações: 
 
I – ÁREA “A”: 
 

a) Frente: Confronta-se com a Rodovia Darly Santos, medindo 84,16m (oitenta 
e quatro metros e dezesseis centímetros lineares);  
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b) Fundos: Confronta-se com que e de direito, medindo 56,69m (cinquenta e seis 
metros sessenta e nove centímetros lineares); 

c) Lado Direito: Confronta-se com à Universal Comércio e Representações 
LTDA, medindo 359,27m (trezentos e cinquenta e nove metros e vinte e sete 
centímetros lineares); 

d) Lado Esquerdo: Confronta-se com o Loteamento Itaparica S/A, Outorgante 
vendedora, medindo 392,59m (trezentos e noventa e dois metros e cinquenta e 
nove centímetros lineares); 

e) Área: 25.388,00m² (vinte e cinco mil e trezentos e oitenta e oito metros 
quadrados); 

f) Perímetro: 892,71m (oitocentos e noventa e dois metros e setenta e um 
centímetros lineares). 

 
Art. 4º Após o desmembramento, a que se refere o art. 3º deste Decreto, a Área “A” 
de matrícula nº 63.095, Livro 02, passará a denominar-se-á de Área A-1, Área A-2 e 
Área A-3 e se configurará da seguinte forma e com as seguintes confrontações: 
 
I - ÁREA A-1: 
 

a) Frente: Confronta-se com a Área A-3 (Atual Rua Coronel Otto Neto), 
medindo em dois segmentos de reta de 199,32m + 7,54m, totalizando 206,86m 
(duzentos e seis metros e oitenta e seis centímetros lineares); 

b) Fundos: Confronta-se com Américo Pereira da Rocha, medindo 208,31m 
(duzentos e oito metros e trinta e um centímetros lineares); 

c) Lado Direito: Confronta-se com a Área A3 (Atual Rua Coronel Otto Neto), 
medindo 20,35m em curva + três segmentos de reta de 
17,70m+17,58m+5,01m, e 11,47m em curva, totalizando 72,11m (setenta e 
dois metros e onze centímetros lineares); 

d) Lado Esquerdo: Confronta-se com a Área A2, medindo 55,45m (cinquenta e 
cinco metros e quarenta e cinco centímetros lineares); 

e) Área: 12.965,50m² (doze mil, novecentos e sessenta e cinco metros e 
cinquenta decímetros quadrados); 

f) Perímetro: 542,73m (quinhentos e quarenta e dois metros e setenta e três 
centímetros lineares). 

g) Área “A-3” trata-se de uma área não edificante destinada ao alargamento da 
Rua Coronel Otto Netto. 

 
II - ÁREA A-2: 
 

a) Frente: Confronta-se com a Área A3 (Atual Rua Coronel Otto Neto), medindo 
em um segmento de reta de 99,68m + 11,35m em curva, totalizando 111,03m 
(cento e onze metros e três centímetros lineares); 

b) Fundos: Confronta-se com Américo Pereira da Rocha, medindo 124,12m 
(cento e vinte e quatro metros e doze centímetros lineares); 

c) Lado Direito: Confronta-se com a Área A1, medindo 55,45m (cinquenta e 
cinco metros e quarenta e cinco centímetros lineares); 



 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 
 

 3 

d) Lado Esquerdo: Confronta-se com a Área A3 (Atual Rua Dr. Livingstone), 
medindo em um segmento de reta de 38,39m+6,28m em curva, totalizando 
44,67m (quarenta e quatro metros e sessenta e sete centímetros lineares); 

e) Área: 6.000,00m² (seis mil metros quadrados); 
f) Perímetro: 335,27m (trezentos e trinta cinco metros e vinte e sete centímetros 

lineares). 
g) Área “A-3” trata-se de uma área não edificante destinada ao alargamento da 

Rua Coronel Otto Netto. 
 
III - ÁREA A-3: 
 

a) Frente: Confronta-se com a Rua Coronel Otto Netto, medindo 392,59m 
(trezentos e noventa e dois metros e cinquenta e nove centímetros lineares); 

b) Fundos: Confronta-se com parte de terreno de Américo Pereira da Rocha, 
medindo 7,15m, com Área A1, medindo em curva 11,47m + três segmentos de 
reta de 5,01m+17,58m+17,70m + uma curva de 20,35m + dois segmentos de 
reta 7,54m+199,32m, com Área A2, medindo em um segmento de reta de 
99,68m, + curva de 11,35m + um segmento de reta de 38,39m, + uma curva de 
6,28m, com a Rua Dr. Livingstone + 19,69m, totalizando 461,51m 
(quatrocentos e sessenta e um metros e cinquenta e um centímetros lineares); 

c) Lado Direito: Confronta-se com a Rodovia Darly Santos, medindo 84,16m 
(oitenta e quatro metros e dezesseis centímetros lineares); 

d) Lado Esquerdo: Confronta-se com a Rua Dr. Livingstone, medindo 56,69m, 
(cinquenta e seis metros e sessenta e nove centímetros lineares); 

e) Área: 6.422,50m² (seis mil, quatrocentos e vinte e dois metros e cinquenta 
decímetros quadrados); 

f) Perímetro: 994,95m (novecentos e noventa e quatro metros e noventa e cinco 
centímetros lineares); 

g) Trata-se de uma área não edificante destinada ao alargamento da Rua Coronel 
Otto Netto a ser doada ao município. 

 
Art. 5º No prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da aprovação do 
projeto de desmembramento, deve o interessado protocolá-lo no Cartório de Registro 
Geral de Imóveis, sob pena de caducidade. 
 
Parágrafo único. O prazo a que se refere o caput poderá ser renovado uma única vez, 
desde que comprovada sua necessidade. 
 
Art. 6º A edificação existente na área resultante deste desmembramento depende de 
inscrição no Cartório de Registro Geral de Imóveis. 
 
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Vila Velha/ES, 22 de dezembro de 2021. 
 
 
 

ARNALDO BORGO FILHO  
Prefeito Municipal 
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