
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÅo FRANCISCO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETONO 7写/2021

DECLARA DE ENTERESSE PUBLICO PARA

FINS DE DE SAPROPRIACÅo

ADMINI S TRATI VA ,　IM 6vEL QUE

ESPECIFICA.

O Prefeito do Municipio de Barra de S各o Francisco, Estado do Espirito Santo,

Enivaldo Euz5bio dos Apjos, nO uSO de suas atribui96es legais, e

Consi`カmn読) que 5 dever do administrador pdblico promover a constru9都o de obras

Pdblicas e sua manuten9奮O, que beneficiem a popula9fb do municipio de Barra de

S各o Francisco;

Consi虎ran`わque compete ao Municipio, 1egislar sobre assuntos de interesse local, a

teor do art. 30, inciso I, da Constitui9aO Federal;

Consi`カranゐ　que o art. 5O inciso XXIV da Constitui9各O Federal, PreVe a

“desaproprla9aO POr neCeSSidade ou utilidade pdblica, Ou POr interesse social,

mediante justa e prさvia indeniza辞O em dinheiro”;

CbnsidGranゐque o Decreto Lei 3.365 de 21/06/41 que負disp6e sobre desaproprlaCaO

POr utilidade pdblica”, COnSidera que負mediante declara9各O de utilidade pdblica,

todos os bens poderあser desapropriados, Pela Uni肴o, Pelos Estados, Municipios,

Distrito Federal e ferrit6rios”;

Consideranゐque a Lei nO 4.132 de lO.09.62, alterada pela Lei nO 6.513/77, PreVe

que a “…desaproprla9aO POr interesse social ser各decretada para promover牽iusta

distribui9fb de propriedade ou condicionar o seu uso ao bem estar social, na foma do

art. 147 da Constitui9aO Federal”.

Consi虎ranゐque 6 de competencia do Chefe do Poder Executivo decretar a

desapropna9aO POr neCeSSidade’utilidade pfめlica ou por interesse social, nOS temOS

do art. 7O言nciso VⅡ c/c art. 66, inc. VⅡI da Lei Org含nica Municipal;

RESOLVE :

Art. 1O葛Fica declarada de INTERESSE SOCIAL para fins de DESAPROPRIACÅo,

uma drea de terreno, C叩O CrOqul Segue incluso a este ficando fazendo parte

integrante, descrita como

Rua Desembargador Danton Bas

T軸efone (

巳-mai

entro Barra de S5o Fran⊂isco - ES - Cep: 29800-000
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Uma frea de terreno com 4.385,13 m2 (qua宙o mil, treZentOS e Oite址a

e cinco metros metros, V缶gula treze centimetros quadrados),

pertenceute a sociedade empres証a do tipo empres証o individual短F・

De Paula Rodrigues" - CNPJ O3・597・805/0001-52’Situado no distrito

da Sede deste Munic王pio de Barra de S款o Francisco - E.S., Rodovia

ES-381 (Avenida Castelo Branco), S/nO, Onde estatocalizado o “Posto

Miragem" atualmente fechado, COn缶outando-Se Pela宜ente com

Rodovia ES-381, aO Norte com via pdblica, fundos com a quem de

direito, aO Sul com Eleomar Ferreira de Ara向o devidamente

registrada no Cart6rio de Registro de Im6veis de Barra de Sfb

Francisco/ES.

Art. 2O - Ao expropriado ser各efe血ado o pagame叫O nO Valor de at5 R$ 182.733,59

(cento e oitenta e dois mil setecentos e tr血a e tr台s reais e cinquenta e nove centavos),

no ato em que o mesmo transferir ao munic王pio de Barra de Sfro Francisco侶S, direito

de propriedade e posse sobre a referida area・

Art. 30 - A dota9fro or9ament証a para atender a despesa constante do presente

Decreto, tem a dota9fb prevista na Lei de Diretrizes Or9ameut壷as e respectiva Lei

Or9ament壷ia Anual ・

Art. 4O - Bste Decreto entra em vlgOr na data de sua publica9fo, reVOgadas as

dispos19OeS em COntr缶io・

Par縫rafo血ico - Publicado este Decreto dever各se proceder a noti宜ca9fro expressa

do propriet証o para ci台ncia inequivoca e o Ilmo. Sr・ O宜cial do Cart6rio de Registro

de Im6veis desta Cidade e Comarca de Barra de:Sfb Francisco, Estado do Esp王rito

Santo para as avefoa96es de estilo.
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