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urbana. (Mapa Hidrográfico disponível em: <http://www. meioam-
biente.es.gov.br/download/MAPA_ES_HIDROGRAFIA_250.pdf>)

Diante desta dificuldade de expansão e considerando as caracte-
rísticas da área de propriedade do Sr. Luiz Carlos e Silva, optou-se 
por introduzir-se um bairro neste local, fomentando o crescimento 
ordenado e regular da cidade.

O primeiro passo tomado foi justamente a ampliação da área ur-
bana do Município, aprovada pela Lei Municipal nº 717/2012.

Outro fator a ser analisado é a divisa do imóvel em questão com o 
bairro Cristo Rei, o que possibilita uma ampliação urbana contínua 
e controlada.

Portanto, por todas essas características apresentadas, foi publi-
cado o Decreto Municipal nº 1.288/2014, que declarou como de 
interesse social 155.760,00 m² pertencentes ao ora expropriado.

A avaliação feita pela Comissão Municipal de avaliação prévia 
de bens para fins de desapropriação nomeada pela Portaria nº 
6.316/2013, opinou pelo valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais).

Observando-se o valor proposto é possível notar que tal valor não 
destoa do valor total atribuído ao imóvel para fins de recolhimento 
do ITR.

Frisamos que no momento não adentraremos no mérito sobre o 
recolhimento de ITR ou IPTU por ser questão secundária passível 
de análise posterior caso necessário.

A Lei nº 4.132/62 que regulamenta a desapropriação por interesse 
social não trouxe em seu texto a forma de avaliação e pagamento 
da justa indenização, mas previu em seu art. 5° que em caso de 
omissão, aplicar-se-á a legislação referente à desapropriação por 
utilidade pública.

O Decreto-Lei nº 3.365/41 que dispõe sobre a desapropriação por 
necessidade e utilidade pública, em seu art. 15 versa sobre o de-
pósito da quantia para fins de imissão provisória na posse:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia 
arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo 
Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da cita-
ção do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o 
valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, 
estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o pre-
ço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do im-
pôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido 
atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o 
juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, 
tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente 
o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do 
imóvel.

Da leitura do dispositivo legal citado, vislumbro a aplicabilidade 

São Domingos do Norte

Prefeitura

DESPACHO PROCESSO Nº 381/2014
Publicação Nº 170

DESPACHO
Processo nº 381/2014

Notificado para manifestar-se sobre a avaliação imobiliária rea-
lizada a pedido do IDURB, conforme despacho elaborado por 
esta Procuradoria no dia 27/05/2014 e publicado no DOM no dia 
28/05/2014, o expropriado Sr. Luiz Carlos e Silva apresentou sua 
manifestação nos seguintes termos:

[...] em resposta ao despacho proferido pela Procuradoria Muni-
cipal informar que não concorda com a avaliação terreno expro-
priado.

[...]

Dessa forma, sou contrário a avaliação apresentada pelo IDURB e 
requeiro que seja mantida a minha proposta de R$ 1.600,000 (um 
milha e seiscentos mil), sendo o valor do m² R$ 10,28.

Lembramos que a área a ser desapropriada é de 155.760,00 me-
tros quadrados, pois o remanescente eu vendi para outras pessoas 
conforme as fls. 19 do processo.

Em suas razões o expropriado fundamenta sua discordância em 
relação à avaliação apresentada pelo IDURB na avaliação ju-
dicial realizada no processo nº 0000550-48.2011.8.08.0054 
(054.11.000550-8), que tramitou perante a Vara Única da Comar-
ca de São Domingos do Norte, tendo como partes o Município 
e Ilza Almeida Scherrer, juntando inclusive cópia de partes dos 
documentos acostados aos autos e de documentação referente ao 
pagamento do ITR atual de seu imóvel e IR.

No referido processo, ficou consignado que a Srª. Ilza possuía 
uma dívida fiscal no valor de R$ 145.333,97 (cento e quarenta e 
cinco mil e trezentos e trinta e três reais e noventa e sete centa-
vos), bem como, o Município tinha interesse em desapropriar um 
imóvel urbano medindo 16.678,23m² de propriedade da Srª. Ilza.

Sendo assim, o Meritíssimo Juiz determinou a avaliação judicial 
desse imóvel, nomeando como perito o Sr. Evaldo Roque Dalmaso, 
que avaliou em R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) o metro quadra-
do de terra nua.

O expropriado salientou ainda, que essa avaliação foi feita em 
2011, e que dessa forma, encontra-se abaixo da atualização mo-
netária do corrente ano.

Posto isto, passo a análise do caso.

Todo o Município de São Domingos do Norte encontra-se situado 
na região 7 classificada pelo Incaper como de “terras acidentadas, 
quentes e secas”. (Extraído de> http://www.geobases.es.gov.br/ 
portal/index.php/mapas.html).

De fato, basta cruzar a rodovia ES 080 para observar-se a alta 
irregularidade das terras presentes no Município.

Por outro lado, a região também é cortada por inúmeros córregos, 
o que denota a existência de muitas áreas de preservação perma-
nente (APP’s), ocasionando uma dificuldade de expansão da área 
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CONTRATO 109/2014
Publicação Nº 171

RESUMO DO CONTRATO 109/2014. CONTRATANTE: Município de 
São Domingos do Norte. CONTRATADO: Hitachi Kokusai Linear 
Equipamentos Eletrônicos S/A. OBJETO: aquisição de Equipamen-
tos Eletrônicos para transporte e distribuição de Sinais de canais 
de TV, produzindo modernas tecnologias e homologadas de acordo 
com a exigências da Anatel. Para atender os munícipes de São Do-
mingos do Norte. VIGENCIA: 31/12/2014. VALOR: R$ 18.960,00 
Global. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Fichas: 496, 499, 501, 543. 
AUTORIZAÇÃO: Pregão 29/2014, São Dom. do Norte/ES, 13 de 
Maio de 2014.

José Geraldo Guidoni
Prefeito Municipal

São Roque do Canaã

Prefeitura

DECRETO Nº 2.299/2014
Publicação Nº 167

DECRETO Nº 2.299/2014
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espí-
rito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 
57, incisos VIII, XI, e XXII da Lei Orgânica Municipal, e conside-
rando:
o conteúdo do processo administrativo protocolizado sob nº 
002498/2014,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, a partir de 29 de maio de 
2014, a servidora IVONE GUEDES RODRIGUES, do cargo de Médi-
co Ginecologista, de provimento efetivo, para o qual foi nomeada 
através do Decreto nº 069, de 26 de junho de 1998.

Art. 2º - Fica declarada a vacância do cargo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de Maio de 2014.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

da alínea “c”, e portanto, deve-se levar em consideração para fins 
de imissão provisória na posse judicial, o depósito do valor de R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), por correspon-
der ao declarado para lançamento do ITR, ou em último caso, o 
valor mínimo proposto pelo IDURB.

Em outra vertente, juntamos ao processo a avaliação feita para 
a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, 
de uma área de 34.531,37m², perfazendo o montante de R$ 
174.100,00 (cento e setenta e quatro mil e cem reais), sobre a 
terra nua, o que corresponde a R$5,04 (cinco reais e quatro cen-
tavos) o valor do metro quadrado.

O referido imóvel está localizado na Rodovia ES 137, Km 168, em 
frente ao Motel KaiLua, Córrego Sabiá, Zona Rural de São Domin-
gos do Norte.

A título de comparação, a avaliação do imóvel de propriedade do 
Sr. Luiz Carlos e Silva, que se encontra no perímetro urbano da 
sede de São Domingos do Norte foi avaliado com preço inferior 
a um que se encontra na zona rural, porém a alguns quilômetros 
de São Gabriel da Palha, isso sem considerarmos as benfeitorias 
existentes no imóvel desapropriado pela SEGER e incluindo-se a 
pastagem do imóvel do Sr. Luiz Carlos e Silva.

Se as benfeitorias do imóvel desapropriado pela SEGER forem 
consideradas, o valor do metro quadrado passará para R$ 16,13 
(dezesseis reais e treze centavos).

Ocorre que, de qualquer maneira, o Município não possui a referida 
quantia e depende de repasse do Governo Estadual para efetiva-
ção da desapropriação, sendo que o órgão estadual competente, o 
IDURB, apresentou laudo de avaliação no valor de R$ 710.000,00 
(setecentos e dez mil reais), sobre o qual o expropriado se mani-
festou contrário e onde também tecemos as considerações supra.

Diante da impossibilidade financeira do Município, mesmo com a 
intenção de realizar-se a desapropriação amigável, a divergência 
entre o IDURB e o expropriado inviabiliza este caminho.

Concluindo-se, requeremos que seja encaminhado pedido de re-
consideração ao IDURB para que seja considerado o valor decla-
rado para fins de lançamento de ITR. Caso o IDURB se manifeste 
contrariamente, fatalmente a presente desapropriação só poderá 
se efetivar judicialmente, e desde que o mesmo transfira a quantia 
necessária para efetivação da desapropriação, mesmo que esta se 
dê em valor superior ao da avaliação administrativa.

De qualquer forma, após a manifestação do IDURB, sejam os au-
tos remetidos novamente à Procuradoria para nova análise.

Remeto ao Gabinete do Prefeito para que encaminhe ofício ao 
IDURB juntamente com cópia deste despacho e das avaliações 
aqui mencionadas, conforme requerido.

Publique-se.

São Domingos do Norte – ES, 30 de maio de 2014.

Thainann Sesana Marchesini
Procurador Geral - OAB/ES 20.078
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DECRETO Nº 2.300/2014 
 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO 
ÁREA DE TERRA DESTINADA A 
CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO 
MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, 

no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 57, inciso VII da Lei Orgânica Municipal c/c 

com os artigos 2º e 6º, do Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941, com arrimo no inciso 

XXIV do art. 5º da Constituição Federal, e considerando: 

a) a prescrição normativa descrita nas alíneas “d”, “e” e “i” do art. 5º do 

Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941; e 

b) o conteúdo do processo administrativo nº 002358/2014, 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, para efeito de desapropriação, uma 

área de terra rural equivalente a 56.034,90 m² (cinquenta e seis mil e trinta e quatro metros e 

noventa centímetros quadrados), da seguinte forma: pela frente, confrontando-se com: Nelson 

Malavasi, por uma linha de 44,12m (quarenta e quatro metros e doze centímetros), por uma linha 

de 2,83m (dois metros e oitenta e três centímetros), por uma linha de 5,10m (cinco metros e dez 

centímetros), por uma linha de 4,47m (quatro metros e quarenta e sete centímetros), por uma linha 

de 7,07m (sete metros e sete centímetros), por uma linha de 3,61m (três metros e sessenta e um 

centímetros), por uma linha de 5,39m (cinco metros e trinta e nove centímetros), por uma linha de 

5,10m (cinco metros e dez centímetros), por uma linha de 12,21m (doze metros e vinte e um 

centímetros), por uma linha de 3,61m (três metros e sessenta e um centímetros), por uma linha de 

6,40m (seis metros e quarenta centímetros), por uma linha de 5,83m (cinco metros e oitenta e três 

centímetros), por uma linha de 2,24m (dois metros e vinte e quatro centímetros), por uma linha de 

9,22m (nove metros e vinte e dois centímetros), por uma linha de 15,23m (quinze metros e vinte e 

três centímetros), por uma linha de 15,65m (quinze metros e sessenta e cinco centímetros), por uma 

linha de 9,43m (nove metros e quarenta e três centímetros), por uma linha de 7,43m (sete metros e 

quarenta e três centímetros), por uma linha de 1,01m (um metro e um centímetro), por uma linha de 

2,00m (dois metros), por uma linha de 9,22m (nove metros e vinte e dois centímetros), por uma 

linha de 8,94m (oito metros e noventa e quatro centímetros), por uma linha de 14,76m (quatorze 

metros e setenta e seis centímetros), por uma linha de 5,10m (cinco metros e dez centímetros), por 

uma linha de 6,71m (seis metros e setenta e um centímetros), por uma linha de 2,24m (dois metros 

e vinte e quatro centímetros), por uma linha de 9,00m (nove metros), por uma linha de 2,24m (dois 

metros e vinte e quatro centímetros), por uma linha de 14,42m (quatorze metros e quarenta e dois 

centímetros), por uma linha de 4,00m (quatro metros), por uma linha de 4,47m (quatro metros e 

quarenta e sete centímetros), por uma linha de 5,66m (cinco metros e sessenta e seis centímetros), 

por uma linha de 2,24m (dois metros e vinte e quatro centímetros), por uma linha de 1,00m (um 

DECRETO Nº 2.300/2014
Publicação Nº 168
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metro), por uma linha de 4,24m (quatro metros e vinte e quatro centímetros), por uma linha de 

2,24m (dois metros e vinte e quatro centímetros), por uma linha de 17,80m (dezessete metros e 

oitenta centímetros), por uma linha de 15,03m (quinze metros e três centímetros), por uma linha de 

6,32m (seis metros e trinta e dois centímetros), por uma linha de 10,82m (dez metros e oitenta e 

dois centímetros), por uma linha de 7,62m (sete metros e sessenta e dois centímetros), por uma 

linha de 3,16m (três metros e dezesseis centímetros), por uma linha de 6,40m (seis metros e 

quarenta centímetros), por uma linha de 4,47m (quatro metros e quarenta e sete centímetros), por 

uma linha de 6,32m (seis metros e trinta e dois centímetros), por uma linha de 2,00m (dois metros), 

por uma linha de 3,61m (três metros e sessenta e um centímetros), por uma linha de 2,24m (dois 

metros e vinte e quatro centímetros), por uma linha de 9,49m (nove metros e quarenta e nove 

centímetros), por uma linha de 5,00m (cinco metros), por uma linha de 5,83m (cinco metros e 

oitenta e três centímetros), por uma linha de 13,42m (treze metros e quarenta e dois centímetros), 

por uma linha de 5,00m (cinco metros), por uma linha de 10,05m (dez metros e cinco centímetros), 

por uma linha de 6,40m (seis metros e quarenta centímetros), por uma linha de 11,18m (onze 

metros e dezoito centímetros), por uma linha de 19,10m (dezenove metros e dez centímetros), por 

uma linha de 5,00m (cinco metros), por uma linha de 8,49m (oito metros e quarenta e nove 

centímetros), por uma linha de 10,20m (dez metros e vinte centímetros), por uma linha de 7,86m 

(sete metros e oitenta e seis centímetros), por uma linha de 16,29m (dezesseis metros e vinte e nove 

centímetros), por uma linha de 11,86m (onze metros e oitenta e seis centímetros), por uma linha de 

36,29m (trinta e seis metros e vinte e nove centímetros), por uma linha de 28,65m (vinte e oito 

metros e sessenta e cinco centímetros), por uma linha de 20,25m (vinte metros e vinte e cinco 

centímetros), e por uma linha de 3,92m (três metros e noventa e dois centímetros), e Lorival Bridi, 

por uma linha de 20,54m (vinte metros e cinquenta e quatro centímetros), por uma linha de 17,43m 

(dezessete metros e quarenta e três centímetros), por uma linha de 30,93m (trinta metros e noventa 

e três centímetros), por uma linha de 79,62m (setenta e nove metros e sessenta e dois centímetros), 

e por uma linha de 79,39m (setenta e nove metros e trinta e nove centímetros); pelos fundos, 

confrontando-se com Lorival Bridi, por uma linha de 62,82m (sessenta e dois metros e oitenta e 

dois centímetros), por uma linha de 32,59m (trinta e dois metros e cinquenta e nove centímetros), 

por uma linha de 26,49m (vinte e seis metros e quarenta e nove centímetros), por uma linha de 

51,88m (cinquenta e um metros e oitenta e oito centímetros), por uma linha de 2,51m (dois metros 

e cinquenta e um centímetros), por uma linha de 34,66m (trinta e quatro metros e sessenta e seis 

centímetros), por uma linha de 42,42m (quarenta e dois metros e quarenta e dois centímetros), por 

uma linha de 40,31m (quarenta metros e trinta e um centímetros), por uma linha de 10,68m (dez 

metros e sessenta e oito centímetros), por uma linha de 36,45m (trinta e seis metros e quarenta e 

cinco centímetros), por uma linha de 41,57m (quarenta e um metros e cinquenta e sete centímetros), 

por uma linha de 42,66m (quarenta e dois metros e sessenta e seis centímetros), por uma linha de 

15,27m (quinze metros e vinte e sete centímetros), por uma linha de 26,02m (vinte e seis metros e 

dois centímetros), por uma linha de 15,94m (quinze metros e noventa e quatro centímetros), por 

uma linha de 23,98m (vinte e três metros e noventa e oito centímetros), por uma linha de 56,32m 

(cinquenta e seis metros e trinta e dois centímetros), e por uma linha de 47,68m (quarenta e sete 

metros e sessenta e oito centímetros); do lado direito, confrontando-se com Lorival Bridi, por uma 

linha de 54,59m (cinquenta e quatro metros e cinquenta e nove centímetros), por uma linha de 

54,80m (cinquenta e quatro metros e oitenta centímetros), por uma linha de 19,29m (dezenove 

metros e vinte e nove centímetros), por uma linha de 4,62m (quatro metros e sessenta e dois 
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centímetros), por uma linha de 30,16m (trinta metros e dezesseis centímetros), por uma linha de 

2,81m (dois metros e oitenta e um centímetros), e por uma linha de 82,37m (oitenta e dois metros e 

trinta e sete centímetros); pelo lado esquerdo, confrontando-se com Evandro Antonio Broseghini, 

por uma linha de 52,88m (cinquenta e dois metros e oitenta e oito centímetros), conforme croqui em 

anexo (anexo único), parte integrante e indissociável deste Decreto, situado em São Roque do 

Canaã, Distrito de Santa Júlia, estando o imóvel devidamente registrado no Cartório do 1º Ofício 

(registro geral de imóveis) da Comarca de Santa Teresa – ES, protocolado sob nº 15263, página 

146, livro nº 1-C, apresentado em 03/02/1998, registrado sob nº 1/5462, na matrícula 5462 às pags 

101 do livro nº 2-AB, cadastrado no INCRA sob nº 504.084.018.759-4; 

 

Art. 2º - O direito de propriedade do imóvel que trata esta desapropriação é 

exercido pelo Senhor Lorival Bridi, brasileiro, solteiro agricultor rural, portador de C.I. 660.928- 

SSP-ES, inscrito no CPF sob nº 817.643/837-53, residente na Zona Rural de São Roque do Canaã, 

Distrito de Santa Júlia, Estrada Alto Santa Júlia. 

 

Art. 3º - A área a que se refere o artigo 1º deste Decreto destina-se a construção de 

barragem. 

 

Art. 4º - Os recursos financeiros para a execução da presente desapropriação são 

próprios do Município e correrão por conta da Dotação consignada no Orçamento vigente, sob a 

rubrica: 

008 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

001 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

20 – Agricultura 

606 – Extensão Rural 

0011 – Gestão, Promoção e Extensão Rural 

1.022 – Execução de Serviços e Obras Públicas 

4.4.90.61.000 – Aquisição de Imóveis 

 
Art. 5º - A desapropriação a que se refere este Decreto é considerada de urgência, 

nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para efeito de imediata 

emissão de posse. 

 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito, 29 de Maio de 2014. 

 

 

MARCOS GERALDO GUERRA 
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 2.301/2014 
 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO 
ÁREA DE TERRA DESTINADA A 
CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO 
MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito 

Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 57, inciso VII da Lei Orgânica 

Municipal c/c com os artigos 2º e 6º, do Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941, com 

arrimo no inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, e considerando: 

a) a prescrição normativa descrita nas alíneas “d”, “e” e “i” do art. 5º do 

Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941; e 

b) o conteúdo do processo administrativo nº 002421/2014, 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, para efeito de desapropriação, uma 

área de terra rural equivalente a 15.302,20 m² (quinze mil, trezentos e dois metros e vinte 

centímetros quadrados) da seguinte forma: pela frente, confrontando-se com Nelson Malavasi, 

por uma linha de 53,27m (cinquenta e três metros e vinte e sete centímetros), por uma linha de 

67,77m (sessenta e sete metros e setenta e sete centímetros), por uma linha de 153,07m (cento 

e cinquenta e três metros e sete centímetros), por uma linha de 59,34m (cinquenta e nove 

metros e trinta e quatro centímetros), por uma linha de 42,49m (quarenta e dois metros e 

quarenta e nove centímetros), e por uma linha de 21,25m (vinte e um metros e vinte e cinco 

centímetros); pelos fundos, confrontando-se com Lorival Bridi, por uma linha de 44,12m 

(quarenta e quatro metros e doze centímetros), por uma linha de 2,83m (dois metros e oitenta 

e três centímetros), por uma linha de 5,10m (cinco metros e dez centímetros), por uma linha de 

4,47m (quatro metros e quarenta e sete centímetros), por uma linha de 7,07m (sete metros e 

sete centímetros), por uma linha de 3,61m (três metros e sessenta e um centímetros), por uma 

linha de 5,39m (cinco metros e trinta e nove centímetros), por uma linha de 5,10m (cinco 

metros e dez centímetros), por uma linha de 12,21m (doze metros e vinte e um centímetros), 

por uma linha de 3,61m (três metros e sessenta e um centímetros), por uma linha de 6,40m 

(seis metros e quarenta centímetros), por uma linha de 5,83m (cinco metros e oitenta e três 

centímetros), por uma linha de 2,24m (dois metros e vinte e quatro centímetros), por uma linha 

de 9,22m (nove metros e vinte e dois centímetros), por uma linha de 15,23m (quinze metros e 

vinte e três centímetros), por uma linha de 15,65m (quinze metros e sessenta e cinco 

centímetros), por uma linha de 9,43m (nove metros e quarenta e três centímetros), por uma 

linha de 7,43m (sete metros e quarenta e três centímetros), por uma linha de 1,01m (um metro 

DECRETO Nº 2.301/2014
Publicação Nº 169
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e um centímetro), por uma linha de 2,00m (dois metros), por uma linha de 9,22m (nove metros 

e vinte e dois centímetros), por uma linha de 8,94m (oito metros e noventa e quatro 

centímetros), por uma linha de 14,76m (quatorze metros e setenta e seis centímetros), por uma 

linha de 5,10m (cinco metros e dez centímetros), por uma linha de 6,71m (seis metros e setenta 

e um centímetros), por uma linha de 2,24m (dois metros e vinte e quatro centímetros), por uma 

linha de 9,00m (nove metros), por uma linha de 2,24m (dois metros e vinte e quatro 

centímetros), por uma linha de 14,42m (quatorze metros e quarenta e dois centímetros), por 

uma linha de 4,00m (quatro metros), por uma linha de 4,47m (quatro metros e quarenta e sete 

centímetros), por uma linha de 5,66m (cinco metros e sessenta e seis centímetros), por uma 

linha de 2,24m (dois metros e vinte e quatro centímetros), por uma linha de 1,00m (um metro), 

por uma linha de 4,24m (quatro metros e vinte e quatro centímetros), por uma linha de 2,24m 

(dois metros e vinte e quatro centímetros), por uma linha de 17,80m (dezessete metros oitenta 

centímetros), por uma linha de 15,03m (quinze metros e três centímetros), por uma linha de 

6,32m (seis metros e trinta e dois centímetros), por uma linha de 10,82m (dez metros e oitenta 

e dois centímetros), por uma linha de 7,62m (sete metros e sessenta e dois centímetros), por 

uma linha de 3,16m (três metros e dezesseis centímetros), por uma linha de 6,40m (seis metros 

e quarenta centímetros), por uma linha de 4,47m (quatro metros e quarenta e sete 

centímetros), por uma linha de 6,32m (seis metros e trinta e dois centímetros), por uma linha 

de 2,00m (dois metros), por uma linha de 3,61m (três metros e sessenta e um centímetros), por 

uma linha de 2,24m (dois metros e vinte e quatro centímetros), por uma linha de 2,24m (dois 

metros e vinte e quatro centímetros), por uma linha de 9,48m (nove metros e quarenta e oito 

centímetros), por uma linha de 5,00m (cinco metros), por uma linha de 5,83m (cinco metros e 

oitenta e três centímetros), por uma linha de 13,42m (treze metros e quarenta e dois 

centímetros), por uma linha de 5,00m (cinco metros), por uma linha de 10,05m (dez metros e 

cinco centímetros), por uma linha de 6,40m (seis metros e quarenta centímetros), por uma 

linha de 11,18m (onze metros e dezoito centímetros), por uma linha de 19,10m (dezenove 

metros e dez centímetros), por uma linha de 5,00m (cinco metros), por uma linha de 8,49m 

(oito metros e quarenta e nove centímetros), por uma linha de 10,20m (dez metros e vinte 

centímetros), por uma linha de 7,86m (sete metros e oitenta e seis centímetros), por uma linha 

de 16,29m (dezesseis metros e vinte e nove centímetros), por uma linha de 11,86m (onze 

metros e oitenta e seis centímetros), e por uma linha de 36,29m (trinta e seis metros e vinte e 

nove centímetros); do lado direito, confrontando-se com Lorival Bridi, por uma linha de 

28,65m (vinte e oito metros e sessenta e cinco centímetros), por uma linha de 20,25m (vinte 

metros e vinte e cinco centímetros), e por uma linha de 3,92m (três metros e noventa e dois 

centímetros); do lado esquerdo, confrontando-se com Nelson Malavasi, por uma linha de 

11,59m (onze metros e cinquenta e nove centímetros), por uma linha de 15,89m (quinze 

metros e oitenta e nove centímetros), e por uma linha de 21,85m (vinte e um metros e oitenta e 

cinco centímetros), conforme croqui em anexo (anexo único), parte integrante e indissociável 

deste Decreto, situado em São Roque do Canaã, Distrito de Santa Júlia, estando o imóvel 

devidamente registrado no Cartório do 1º Ofício (registro geral de imóveis) da Comarca de 

Santa Teresa – ES, protocolado sob nº 14857, página 132, livro nº 1-C, apresentado em 
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24/06/1997, registrado sob nº 1/5338, na matrícula 5338, às pags 176 do livro nº 2-AA, 

cadastrado no INCRA sob nº 815.020.019.785-5. 

 

Art. 2º - O direito de propriedade do imóvel que trata esta desapropriação é 

exercido pelo Senhor Nelson Malavasi, brasileiro agricultor rural, portador de C.I. 384.421- 

SSP-ES, inscrito no CPF sob nº 616.032447-00, casado em regime de comunhão de bens com 

a Senhora Zelia Bridi Malavasi, inscrita no CPF sob nº 035.052.107-73, ambos residentes na 

Zona Rural de São Roque do Canaã, Distrito de Santa Júlia, Comunidade de Córrego Frio. 

 

Art. 3º - A área a que se refere o artigo 1º deste Decreto destina-se a 

construção de barragem. 

 

Art. 4º - Os recursos financeiros para a execução da presente desapropriação 

são próprios do Município e correrão por conta da Dotação consignada no Orçamento vigente, 

sob a rubrica: 

008 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

001 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

20 – Agricultura 

606 – Extensão Rural 

0011 – Gestão, Promoção e Extensão Rural 

1.022 – Execução de Serviços e Obras Públicas 

4.4.90.61.000 – Aquisição de Imóveis 

 
Art. 5º - A desapropriação a que se refere este Decreto é considerada de 

urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para efeito 

de imediata emissão de posse. 

 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito, 29 de Maio de 2014. 

 

 

MARCOS GERALDO GUERRA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO 
DECRETO Nº 2.301/2014 
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Vila Valério

Câmara muniCiPal

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2013
Publicação Nº 166

1.º Termo Aditivo ao Contrato
nº 007/2013
Contratante: Câmara Municipal de Vila Valério.
Contratada: DM Solutions Ltda ME
Objeto: Prestação de serviços de mão de obra para manutenção da 
máquina copiadora de propriedade da Câmara Municipal, incluindo 
o fornecimento de material de consumo como toner, cilindro e 
peças suplementares como rolo de alimentação, excetuando-se 
peças permanentes tais como placas e carcaça do equipamento.
Alteração: Cláusula Quinta – Do Prazo de Vigência do Contrato
O prazo de vigência do presente instrumento será até 02 de junho 
de 2014, a contar da data de sua assinatura.
Amparo Legal: Lei 8.666/93.

Adair Grigoleto
Presidente da Câmara-Contratante

DM Solutions Ltda ME
Contratada
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