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DECRETO N.° 2.363, DE 21 DE DEZEMBRO 2021.
"Dispõe sobre a unificação de lotes de terras n.° 01
(um), 09 (nove) e 10 (dez), da quadra nº 52, situados
no loteamento de praia balneária de Monte Aghá, na
cidade e município de Piúma".
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIÚMA, Estado do Espírito
Santo,  no  exercício  das  atribuições  legais  e
constitucionais, e tendo em vista o que determina o
artigo 102, inciso IV da Lei Orgânica Municipal e;
DECRETA:
Art.  1º  Fica aprovada a UNIFICAÇÃO dos seguintes
lotes: Lote de terras de n.° 01 (um), da Quadra n.°
52  (cinquenta  e  dois),  situado  no  loteamento  de
praia  balneária  de  Monte  Aghá,  na  cidade  e
município  de Piúma/ES,  com as seguintes  medidas
lineares, confrontações e área total: 11,00 metros de
frente com a Rua dos Artistas, 27,20 metros do lado
direito com o lote de nº 09; 27,20 metros do lado
esquerdo com a Av. Prefeito José de Vargas Scherrer,
e,  11,00  metros  nos  fundos  com o  lote  de  nº  02,
totalizando uma área de 299,20 m², conforme consta
na  Escritura  Pública  devidamente  registrada  no
Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de
Piúma-ES, matrícula n.° 8.305, Livro n.° 2, ficha 01;
Lote de terras de n.° 09 (nove), da Quadra de n.° 52
(cinquenta e dois),  situado no loteamento de praia
balneária de Monte Aghá, na cidade e município de
Piúma/ES,  com  as  seguintes  medidas  lineares,
confrontações e área total:  10,00 metros de frente
com a Rua dos Artistas, 27,20 metros do lado direito
com o lote de nº 10; 27,20 metros do lado esquerdo
com o lote de nº 01, e, 10,00 metros nos fundos com
o lote de nº 02, totalizando uma área de 272,00 m²,
conforme consta  na  Escritura  Pública  devidamente
registrada no Cartório de Registro Geral de Imóveis
da Comarca de Piúma-ES, matrícula n.° 8.306, Livro
n.°  2,  ficha 01; Lote de terras de n.° 10 (dez),  da
Quadra  de  n.°  52  (cinquenta  e  dois),  situado  no
loteamento  de  praia  balneária  de  Monte  Aghá,  na
cidade e município de Piúma/ES, com as seguintes
medidas lineares, confrontações e área total: 08,80
metros  de  frente  com  a  Rua  dos  Artistas,  27,20
metros do lado direito com o lote de nº 11; 27,20
metros  do  lado esquerdo  com o lote  de  nº  09,  e,
08,80  metros  nos  fundos  com  lote  de  nº  14,
totalizando uma área de 239,36 m², conforme consta
na  Escritura  Pública  devidamente  registrada  no
Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de
Piúma-ES, matrícula n.° 1120, Livro n.° 2, ficha 01,
passando  a  figurar  como  01  (um)  só  Lote  de  n.°
01/09/10,  totalizando  uma  área  de  810,56m²,  de
propriedade da  LRZ CONSTRUTORA LTDA,  empresa
de  direito  privado,  endereço  eletrônico:
rr.lovatti@gmail.com,  telefone:  (27)  99847-9217,
sediada  à  Rua  Eurico  Bonacossa,  nº  149,  sala  01,
Bairro  Portal  dos  Imigrantes,  município  de  Alfredo
Chaves-ES,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
43.244.063/0001-04,  com inscrição  estadual  (NIRE)
32202803593,  com  medidas  e  confrontações
conforme  Projeto  de  Unificação  anexo,  parte
integrante deste Decreto".
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as demais disposições em
contrário.
Piúma/ES, 21 de dezembro de 2021.
PAULO CELSO COLA PEREIRA
Prefeito do Município de Piúma
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