
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA

Estado do Espírito Santo
Gabinete do Prefeito

DECRETO DESMEMBRAMENTO Nº 11 1999 DE] 30 DE MARÇO DE
20".

Dispõe Sobre o Desdobro de
Lote cite Terreno

“Çª Prefeito municipal de Piúma, Estado do Espírito Santo no uso de
soas atribuições legais;

Cox-':s'icferczrzdo 0 Processo i-ícímínísrmrívo aº 20024203 7;

Cbx/:sidemndo () atendimento dos requisitos da Lei" (1766/79,-

DECREFÁ:

Art.. il“ Fica aprovado o desdobro do lote de terras de nº. 14 da quadra L,

situado no loteamento Jardim Maily, com as seguintes medidas e

conti'ontações: l2,00 metros de frente, 23,00 metros de fundos, ou seja,

2%,881113, confrontando se pela "frente com a Rua “H”, iado direito com o

tem nº, 12, lado esquerdo com o lote nº. 16, e fundos com o lote nº. 13, de

g;:mpriedade 'de TANELDE MARIA DOS SANTOS R$38,24; e "E“ELMA

Kªwªi/fi DOS SANTOS ROSA, conforme consta da Certidão a de Ónus

da Matricula do imóvel, perfazendo a área total de 276301112, ficando

dividido em duas áreas, lote 14—B e lote 14—A, ambos com área de

Elf—58301113, após serem desmembradas.

Parageafo amico O desdobro, de que trata o presente Decreto, somente

produzirá efeitos internos e terá efetivada a alteração no:—3 assentamentosPU B LICA DD
No prédio da Prefeitura de Piúma

Art 13:51: Lei Orçª-tica da unici iaa»: fºfos

Secretária de Gabinete
mp Mi*-n: Nº 5218



cadastrais da municipalidade após a regularização registrarªm no Serviço no

Registro de Imóveis competente.

Aral“ Este decreto entra em vigor na data. de sua publicação, revogando-se

as demais dÍSposições em contrário.

Piúma 30 de março de 2017.

J RICARDO PER ERA DA COSTA
Prefeãm m nicipal
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PROJETO DE DESMEMBRAMENTO
Doomombramonto do um loto olo torrão, oituado %%

Rua "H", lote 14, quadra “L“, "
Loteamento Jardim Many

Pro riotário (a)
ÉNÍIJI/E Mária. J'ªi" iªra—“Tªí EDI-id=—

Tanílolo M. doe Santoo Roe-33 e outra
CPF: 619.295.227—20

Manooi Maximiano F Gatto
Arquiteto o Urbaniota
cau- 55 % 4448É? ?

Piúma/EEE»

' Cadiãta:(giImounpmjctosfãªhotmailmom) Data:

Ronan Costa Outubro/2016
Eooaia:

Reeponoávoi Técnico

“500 CAD nº 496—54f16Tftuio:

Situação atual o oítuaçâo aos doomombramonto
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