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DECRETO Nº1.081 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2017.

Dispõe sobre o desdobra de lote de terreno.

JOSÉ RICARDO PEREIRA DA COSTA, Prefeito do Município de
Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais que
lhe são conferidas, e

Considerando o processo administrativo n.º 7370/2016, e
Considerando o atendimento dos requisitos da Lei

6.766/99;

DECRETA :

Art. lº Fica decretado o desdobro do lote de terras de
n.º 07 da quadra 27, situado no loteamento Piuminas, com. as
seguintes medidas e confrontações: 17 metros de frente com a rua
Muriaé, 18 metros de fundos com o lote de nº 08, 20 metros do
lado direito com o lote de n.º 05 e 13 metros do lado esquerdo com
o lote de n.º 09 de propriedade de MERTA SILVA CARDOSO; conforme
consta da certidão de ônus da matrícula do imóvel, perfazendo a
área total de 277,45 mª, ficando dividido em duas áreas, lote 7—B
e lote 7—A, ambos com área de 125,37mº, após serem desmembradas.

Parágrafo único— () desdobro ck? que trata :) presente
decreto, somente pmoduzirá efeitos internos ea terá efetivada a
alteração nos assentamentos cadastrais da nmnicipalidade após a
regularização registraria no serviço no registro de imóveis
competente.

ãrt. 2º Este decreto entra em Vigor na data de sua
publicação, revogando—se as disposições em contrário.

Piúma(ES), 05 de fevereiro de_2017.
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