
DECRETO NORMATIVO Nº 3.508/2019 

DECLARA  DE  UTILIDADE  PÚBLICA  E
INTERESSE  SOCIAL  AS  ÁREAS  VERDES  E
AS  ÁREAS  DAS  RUAS  DO  LOTEAMENTO
VIVENDAS DE PEDRA AZUL,  LOCALIZADO
NO  DISTRITO  DE  ARACÊ,  DOMINGOS
MARTINS – ES.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso
de suas atribuições legais e,

- considerando que o Loteamento Vivendas de Pedra Azul foi aprovado pela
Prefeitura Municipal de Domingos Martins através do Decreto nº 1.869/1991;

-  considerando  que,  na  época  da  aprovação,  foi  destinada  a  área  de
78.133,00 m² (setenta e oito mil cento e trinta e três metros quadrados) para ruas e
áreas de circulação; 

-  considerando  que,  na  época  da  aprovação,  foi  destinada  a  área  de
194.231,00  m²  (cento  e  noventa  e  quatro  mil  duzentos  e  trinta  e  um  metros
quadrados) para Áreas Verdes;

- considerando que a empresa responsável pelo Loteamento faliu e não
arcou com suas obrigações assumidas no Termo de Compromisso;

- considerando que, na época, não foi realizada a transferência das áreas
verdes e área das ruas para o Município de Domingos Martins – ES;

-  considerando  a  veemente  necessidade  de  melhoria  e  implantação  de
infraestruturas para atender os Munícipes residentes naquela localidade;

-  considerando  que  as  Áreas  Verdes  desempenham importante  função
ecológica, paisagística e recreativa, sendo dotadas de vegetação e espaços livres de
impermeabilização,  admitindo-se  intervenções  para  implantação  de  áreas  de
recreação;

-  considerando que o Loteamento Vivendas de Pedra Azul será objeto do
processo de Regularização Fundiária  a ser  promovido pelo Município  de Domingos
Martins – ES;



D E C R E T A:

Art.  1º  Fica  destinada à  utilidade pública  e  interesse social  a  área  de
78.133,00  m²  (setenta  e  oito  mil  cento  e  trinta  e  três  metros  quadrados)
correspondente à área das ruas do Loteamento Vivendas de Pedra Azul.

Art.  2º  Fica  destinada à  utilidade pública  e  interesse social  a  área  de

194.231,00  m²  (cento  e  noventa  e  quatro  mil  duzentos  e  trinta  e  um  metros

quadrados) correspondente às Áreas Verdes do Loteamento Vivendas de Pedra Azul.

Art. 3º  O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

ficando revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins – ES, 26 de dezembro de 2019.

WANZETE KRUGER
Prefeito


