
DECRETONO i8 /2021

DECLARA DE INTERESSE P寄BLICO PARA F皿鴨　DE

DESAPROPR工ACÅo ADMⅢSTRATIVÅ, IM6vEL QUE ESPECⅢICA.

O Prefeito do M止nicfpio de Barra de S義o Francisco, Estado do Esp壷to Santo, Enivaldo Euzchio

dos A車os, nO uSO de suas atribui95es legais, e

Co7扇dG7・an`わque 6 dever do adm壷strador p竜blico promover a constru9aO de obras p正blicas e sua

manuten辞o, que bene宜ciem a popula9詠o do munic王pio de Barra de Sao Francisco;

Co櫛idGrandb que compete ao Munic車io, 1egislar sobre assu両os de iuteresse local, a teOr do art.

30, inciso I, da Consti血i9fb Federal;

ConsidGramわque o art, 5O inciso XXIV da Constitui9fb Federal, PreV6 a “desapropna9aO POr

necessidade ou utilidade p竜blica, Ou POr inよeresse social, mediante justa e pr如ia indeniza9aO em

dinheiro”;

Cbnsicねrandb que o Decreto Lei 3.365 de 21/06畑que “disp6e sobre desapropria9aO POr utilidade

P的lica”’COnSidera que `血ediante declara9あde utilidade pdblica’tOdos os bens poder款o ser

desapropriados, Pela U正fo, Pelos Estados, Mhnic王pios, Distrito Federal e ferrit6rios”;

Considerando que a Lei nO 4.132 de lO.09・62, alterada pela Lei rf 6.513/77, PreVe que a “...

desapropna9aO POr interesse social seri decretada para promover車usta distribui9fb de propriedade

Ou COndicionar o seu uso ao bem estar sociaL na foma do art. 147 da Constitui碕O Federal”.

Cbnsid3rando que 6 de compet台ncia do Chefe do Poder Bxecutivo decretar a- desapropria9aO POr

necessidade’utilidade p同lica ou por interesse social, nOS temOS do art. 70, inciso ViI c/c art. 66,

inc. ViⅡ da Lei Orginica Municipal;

RESO意VE:

Art. 1O - Fica declarada de INTERESSE SOC工AL para最ns de DESAPROPRIACÅ0, uma area

de terreno’C丁UO CrOqul Segue incluso a este宜cando fazendo parte i血egrante, desc正a co皿o segue:

Uma壷ea de terreno com L027,10 m2 (mil, Vinte e sete metros e dez centimetros

q甲drados), de propriedade de Eleomar Ferreira de Ara句o, S血ado no distrito da

Sede deste Municipio de Barra de Sao Francisco - E.S., Rodovia ES-381

(Avenida Castelo Branco), SんO, COn舟ontando-Se Pela宜ente com Rodovia ES-38 1,

ao Norte com o Posto Miragem, fundos com a quem de direito, aO Sul com

EleomaェFerreira de Ara向o devidamente registrada no Cart6rio de Registro de

I皿6veis de Barra de S款o Francisco/ES.

Uma壷ea de te調enO CO皿L510,88 m2 (mil, qui血entos e dez metros e dez

Ceu碇netros quadrados), de propriedade de Eleomar Feneira de Ara向o, Situado no

distrito da Sede deste Mutc王pio de Bam de Sao Francisco臆E.S., Rodovia ES置

38 1 (Avenida Castelo Branco), S価, COn宜ontando-Se Pela宜ente com Rodovia ES-

38工, aO Nche com Eleomar Ferreira de Ara向o, fundos com a quem de direito, aO

Sul com quem de direito devidame血e registraぬno Cart6rio de Registro de

Im6veis de Barra de Sao Francisco/ES.

Parまgrafo血ico - aS紅eas iden舶cadas sfro cont王g皿s e pertencem ao mesmo propriet証o,

Perfazendo um total de 2.537,98 m2 (dois mil, qui血entos e trinta e sete metros e noventa e oito



Art. 2O輸Ao expropriado seri efetuado o pagamento no valor de at6 R$ 150.000,00 (cento e

Cinquenta mil reais) pela dea total identificada no par祖afo血co do ar=O deste Decreto, nO ato

em que o mesmo transferir ao mmicipio de Barra de Sfro Francisco侶S, direito de propriedade e

POSSe SObre a refe正da鉦ea.

Art. 30 - A dota9aO Or9amen宙ia para atender a despesa constante do preseute Decreto, tem a

dota9aO PreVista na Lei de Diretrizes Or9ament証as e respectiva Lei Or9a皿ent壷a Anual.

Ari 4O - Este Decreto e血a em vlgOr na data de sun p皿capao’reVOgadas as disposi95es em

Pafagrafo 。nico - P皿icado este Decreto devefa se proceder a notifica9fro expressa do propriet壷o

Para Ci6ncia inequivoca e o Hmo. Sr. O丘cial do Cart6rio de Registro de Im6veis desta Cidade e

Comarca de Barra de Sfro Francisco, Estado do Esp王rito Santo para as averba?5es de estilo.

Registre-Se’Publique-Se e CumPra-Se.

Barra de Sfro Francisco? ES’em 16 de mar9O de 2021


