
DECRETO NORMATIVO Nº 3.492/2019

AUTORIZA O REMEMBRAMENTO DE ÁREA URBANA. 

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

- considerando o requerimento firmado pela empresa NÓS ARQUITETOS LTDA

– ME, representando neste ato o senhor FRANCISCO ASSIS CARVALHO FILHO,

protocolado nesta Municipalidade sob o nº 2101 em 17 de abril de 2019, solicitando

aprovação de remembramento de duas áreas urbanas, medindo respectivamente 2.281,44

m² (dois mil duzentos e oitenta e um metros e quarenta e quatro decímetros quadrados) e

1.863,86 m² (hum mil oitocentos e sessenta e três metros e oitenta e seis decímetros

quadrados);

- considerando que os elementos técnicos em que funda o pedido foi apreciado

pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, e pela

Procuradoria Geral do Município, conforme consta dos autos;

- considerando o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei Complementar

nº 025/2013, Plano Diretor Municipal, do município de Domingos Martins.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica autorizado o remembramento de duas áreas urbanas,

denominadas Lote 30 e Lote 31, localizadas na Rua Ágata, no Condomínio Monte Blue,

situado na Rod. 164, Km 72, São Paulo, Distrito de Aracê, Domingos Martins. O Lote 30,

medindo 2.281,44 m² (dois mil duzentos e oitenta e um metros e quarenta e quatro

decímetros quadrados), limita-se: pela frente com a Rua Ágata, medindo 49,30 ml; pelos

fundos com a Rua Ametista, medindo 55,34 ml; pelo lado direito com o Lote 29, medindo

47,11 ml; e pelo lado esquerdo com o Lote 31, medindo 42,10 ml; conforme a matrícula nº

11.909, do Livro nº 2-AB.9, página 098, registrada no Cartório de Registro Geral de

Imóveis da Comarca de Domingos Martins. O Lote 31, medindo 1.863,86 m² (hum mil

oitocentos e sessenta e três metros e oitenta e seis decímetros quadrados), limita-se: pela

frente com a Rua Ágata, medindo 52,35 ml; pelos fundos com a Rua Ametista, medindo

59,50 ml; pelo lado direito com o Lote 30, medindo 42,10 ml; e pelo lado esquerdo com a



Rua Ametista, medindo 24,77 ml; conforme a matrícula nº 11.910, do Livro nº 2-AB.0,

página 104, registrada no Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Domingos

Martins.

Art. 2º A área objeto de remembramento é constituída por 02 (duas) áreas, e

passará a ter a seguinte divisão, conforme áreas privativas, limitações, confrontações e

perímetros urbanos constantes do Memorial Descritivo:

I – LOTE 30A - medindo 4.145,30 m2 (quatro mil cento e quarenta e cinco

metros e tinta decímetros quadrados), limitando-se: pela frente a com a Rua

Ágata, medindo 101,65 ml; pelos fundos com a Rua Ametista, medindo

114,84 ml; pelo lado direito com o Lote 29, medindo 47,11 ml; e pelo lado

esquerdo com a Rua Ametista, medindo 24,77 ml.

Art. 3º No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de aprovação

do projeto, o proprietário deverá proceder à inscrição do remembramento no Cartório de

Registro Geral de Imóveis, e apresentar a certidão de ônus à Divisão de Tributação da

Secretaria Municipal da Fazenda para fins de atualização do Cadastro Imobiliário Municipal,

sob pena de caducar a aprovação, em cumprimento ao disposto no artigo 173 da Lei

Complementar nº 25/2013.

Art. 4º A Gerência de Administração Tributária da Secretaria Municipal de

Fazenda deverá proceder ao cadastramento das unidades remembradas, para fins de

lançamento dos tributos devidos ao Município.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

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

Domingos Martins – ES, 6 de Dezembro de 2019.

WANZETE KRUGER
Prefeito


