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DECRETO Nº 491/2021 
 

Retifica o art 1º e o Anexo Único do 
Decreto nº 453/2021. 

 
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. 22357/2020, a requerimento de Maria Goretti Medici Macedo; 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica retificado o artigo 1º do Decreto nº 453, de 07 de dezembro de 2021, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 1º Fica aprovada a Regularização Fundiária de Interesse Específico 
(Reurb-E), conforme art. 40, inciso II da Lei Federal nº 13.465/2017 e art. 37, 
inciso I, do Decreto Federal nº 9.310/2018, referente a poligonal composta 
pelas Quadras A e B e a extensão da Avenida Miramar, sendo: ao Norte com a 
Rua Ilmenita medindo 55,00m (cinquenta e cinco metros lineares) do Ponto 1A 
ao 11A, 1,11m (um metro e onze centímetros lineares) do Ponto 11A ao 10A, 
2,99m (dois metros e noventa e nove centímetros lineares) do Ponto 10A ao 9A, 
3,44m (três metros e quarenta e quatro centímetros lineares) do Ponto 9A ao 
8A, 12,09m (doze metros e nove centímetros lineares) do Ponto 8A ao 9B, 
24,30m (vinte e quatro metros e trinta e trinta centímetros quadrados) do 
Ponto 9B ao 8B, 16,55m (dezesseis metros e cinquenta e cinco centímetros 
lineares) do Ponto 8B ao 7B, 2,71m (dois metros e setenta e um centímetros 
lineares) do Ponto 7B ao 6B, 0,50m (cinquenta centímetros lineares) do Ponto 
6B ao 5B, 11,60m (onze metros e sessenta centímetros lineares) do Ponto 5B 
ao 4B, 11,27m (onze metros e vinte e sete centímetros lineares) do Ponto 4B ao 
3B, 1,36m (um metro e trinta e seis centímetro lineares) do Ponto 3B ao 2B, 
totalizando 142,92m (cento e quarenta e dois metros e noventa e dois 
centímetros lineares); ao Sul com a Rua Marinhas medindo 46,79m (quarenta 
e seis metros e setenta e nove centímetros lineares) do Ponto 5A ao 6A, 10,06m 
(dez metros e seis centímetros lineares) do Ponto 6A ao 10B, 22,17m (vinte e 
dois metros e dezessete centímetros lineares) do Ponto 10B ao 11B, 28,25m 
(vinte e oito metros e vinte e cinco centímetros lineares) do Ponto 11B ao 12B, 
12,26m (doze metros e vinte e seis centímetros lineares) do Ponto 12B ao 1B, 
totalizando 119,53m (cento e dezenove metros e cinquenta e três centímetros 
lineares); ao Leste com a Rua Marambaia medindo 32,30m (trinta e dois 
metros e trinta centímetros lineares) do Ponto 1A ao 2ª, 32,86m (trinta e dois 
metros e oitenta e seis centímetros lineares) do Ponto 2A ao 3A, 11,10m (onze 
metros e dez centímetros lineares) do Ponto 3A ao 4A, 17,15m (dezessete 
metros e quinze centímetros lineares) do Ponto 4A ao 5A, totalizando 93,41m 
(noventa e três metros e quarenta e um centímetros lineares) e a Oeste com a 
Avenida Urânio medindo 31,76m (trinta e um metros e setenta e seis 
centímetros lineares) do Ponto 2B ao 1B, com área de 6.603,23m² (seis mil 
seiscentos e três metros e vinte e três centímetros quadrados) e perímetro de 
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387.62m (trezentos e oitenta e sete metros e sessenta e dois centímetros 
lineares), situadas no Loteamento Bairro Monazita, no Bairro Praia dos 
Recifes, neste Município, em conformidade com os documentos apresentados, 
sendo que a área em questão consta devidamente registrada no Cartório de 
Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona 1º Ofício de Vila Velha, sob transcrição 
4.630, Livro 3I, e Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária e demais 
documentos e peças técnicas do projeto de Reurb-E, aprovado pela 
Coordenação de Planejamento Urbano da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Mobilidade, anexada ao supracitado processo e Memorial Descritivo 
de Regularização Fundiária, Anexo Único deste Decreto.” (NR) 

 
Art. 2º Fica retificado o Anexo Único do Decreto nº 453, de 07 de dezembro de 2021, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“ANEXO ÚNICO 
MEMORIAL DESCRITIVO 
 
QUADRA A  
Lote 01 
a) Frente: confronta-se com Rua Marambaia, medindo 32,30m (trinta e dois 
metros e trinta centímetros lineares); 
b) Fundos: confronta-se com Rua Ilmenita, medindo 55,00m (cinquenta e cinco 
metros lineares) do Ponto 1A ao 11A, e 1,11m (um metro e onze centímetros 
lineares) do Ponto 11A ao 10A, totalizando 56,11m (cinquenta e seis metros e 
onze centímetros lineares); 
c) Lado Direito: confronta-se com Lote 2, medindo 44,85m (quarenta e quatro 
metros e oitenta e cinco centímetros lineares); 
d) Área = 724,70m² (setecentos e vinte e quatro metros quadrados e setenta 
decímetros quadrados); 
e) Perímetro = 133,25m (cento e trinta e três metros e vinte e cinco centímetros 
lineares). 
 
Lote 02 
a) Frente: confronta-se com Rua Marambaia, medindo 32,86m (trinta e dois 
metros e oitenta e seis centímetros lineares); 
b) Fundos: confronta-se com a extensão da Avenida Miramar, medindo 28,22m 
(vinte e oito metros e vinte e dois centímetros lineares), com Rua Ilmenita 
medindo 3,44m (três metros e quarenta e quatro centímetros lineares) do Ponto 
8A ao 9A, e 2,99m (dois metros e noventa e nove centímetros lineares) do 
Ponto 9A ao 10A, totalizando 35,76m (trinta e cinco metros e setenta e seis 
centímetros lineares); 
c) Lado Direito: confronta-se com o Lote 3, medindo 47,75m (quarenta e sete 
metros e setenta e cinco centímetros); 
d) Lado Esquerdo: confronta-se com Lote 1, medindo 44,85m (quarenta e 
quatro metros e oitenta e cinco centímetros lineares); 
e) Área = 1.583,74m² (um mil quinhentos e oitenta e três metros quadrados e 
setenta e quatro decímetros quadrados) 
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f) Perímetro = 160,10m (cento e sessenta metros e dez centímetros lineares). 
 
Lote 03 
a) Frente: confronta-se com Rua Marambaia, medindo 28,25m (vinte e oito 
metros e vinte e cinco centímetros lineares); 
b) Fundos: confronta-se com a extensão da Avenida Miramar, medindo 28,24m 
(vinte e oito metros e vinte e quatro centímetros lineares); 
c) Lado Direito: confronta-se com Rua Marinhas, medindo 46,79m (quarenta e 
seis metros e setenta e nove centímetros lineares); 
d) Lado Esquerdo: confronta-se com Lote 2, medindo 47,75m (quarenta e sete 
metros e setenta e cinco centímetros lineares); 
e) Área = 1.333,28m² (um mil trezentos e trinta e três metros quadrados e vinte 
e oito decímetros quadrados) 
f) Perímetro = 151,03m (cento e cinquenta e um metros e três centímetros 
lineares). 
 
QUADRA B  
Lote 01 
a) Frente: confronta-se com Rua Marinhas, medindo 12,26m (doze metros e 
vinte e seis centímetros lineares); 
b) Fundos: confronta-se com Rua Ilmenita, medindo 1,36m (um metro e trinta e 
seis centímetros lineares) do Ponto 2B ao 3B, e 11,27m (onze metros e vinte e 
sete centímetros lineares) do Ponto 3B ao 4B, totalizando 12,63m (doze metros 
e sessenta e três centímetros lineares); 
c) Lado Direito: confronta-se com Avenida Urânio, medindo 31,76m (trinta e 
um metros e setenta e seis centímetros lineares); 
d) Lado Esquerdo: confronta-se com Lote 2, medindo 32,65m (trinta e dois 
metros e setenta e cinco centímetros lineares); 
e) Área = 400,00 m² (quatrocentos metros quadrados)  
f) Perímetro = 89,30m (oitenta e nove metros e trinta centímetros lineares). 
 
Lote 02 
a) Frente: confronta-se com Rua Marinhas, medindo 28,25m (vinte e oito 
metros e vinte e cinco centímetros lineares); 
b) Fundos: confronta-se com Rua Ilmenita, medindo 11,60m (onze metros e 
sessenta centímetros lineares) do Ponto 4B ao 5B, 0,50m (cinquenta 
centímetros lineares) do Ponto 5B ao 6B, 2,71m (dois metros e setenta e um 
centímetros lineares) do Ponto 6B ao 7B, 16,55m (dezesseis metros e cinquenta 
e cinco centímetros lineares) do Ponto 7B ao 8B, totalizando 31,36m (trinta e 
um metros e trinta e seis centímetros lineares); 
c) Lado Direito: confronta-se com Lote 1, medindo 32,65m (trinta e dois 
metros e setenta e cinco centímetros lineares); 
d) Lado Esquerdo: confronta-se com Lote 3, medindo 40,23m (quarenta metros 
e vinte e três centímetros lineares); 
e) Área = 1.005,18 m² (hum mil e cinco metros quadrados e dezoito decímetros 
quadrados); 
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f) Perímetro = 132,49m (cento e trinta e dois metros e quarenta e nove 
centímetros lineares). 
 
Lote 03 
a) Frente: confronta-se com Rua Marinhas, medindo 22,17m (vinte e dois 
metros e dezessete centímetros lineares); 
b) Fundos: confronta-se com Rua Ilmenita, medindo 24,30m (vinte e quatro 
metros e trinta centímetros lineares); 
c) Lado Direito: confronta-se com Lote 2, medindo 40,23m (quarenta metros e 
vinte e três centímetros lineares); 
d) Lado Esquerdo: confronta-se com a extensão da Avenida Miramar, medindo 
50,48m (cinquenta metros e quarenta e oito centímetros lineares); 
e) Área = 1.005,18 m² (hum mil e cinco metros quadrados e dezoito decímetros 
quadrados); 
f) Perímetro = 132,49m (cento e trinta e dois metros e quarenta e nove 
centímetros lineares).” (NR) 

 
Art. 3º Ficam mantidas as demais disposições contidas no Decreto nº 453 de 2021. 
 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Vila Velha, ES, 29 de dezembro de 2021. 
 
 

 
 

ARNALDO BORGO FILHO 
Prefeito Municipal 
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