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DECRETO N.º 2.445, DE 03 DE MAIO DE 2022
Declara  de  utilidade  pública,  para  fins  de
desapropriação,  área  que  menciona  e  dá  outras
providências.
O  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  PIÚMA,  Estado  do
Espírito Santo, no exercício das atribuições legais e
constitucionais, e tendo em vista o que determina o
artigo 102, inciso XI, da Lei Orgânica do Município de
Piúma c/c os artigos 2º, 5º e 6º, do Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941.
Considerando a existência de uma área urbana que
não  cumpre  com sua  função  social,  inclusive  com
muro depredado e abandonado com vegetação alta
(matagal);
Considerando  que  a  área  em épocas  pretéritas  se
destinava como "Praça de Eventos";
Considerando que a área fica localizada  em ponto
estratégico,  entre  o  rio  e  o  mar,  com  potencial
turístico;
Considerando a necessidade de implantar um parque
de  exposições  e  eventos,  destinado  a  promover
eventos culturais, turísticos, recreações, exposições,
feiras e outros eventos congêneres, que viabilize o
conforto  e  proporcione  lazer  a  população,  assim
como incentivo ao turismo no município.
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada de Utilidade Pública para fins
de  desapropriação  amigável  ou  judicial,  o  domínio
útil  do  imóvel,  assim descrito:  Uma área de terra,
medindo  4.063,93m²,  situada  de  frente  com  a
Travessa  Ruy  Barbosa,  medindo  83,14m;  lado
esquerdo  com  a  Av.  Francisco  Lacerda  de  Aguiar
medindo 15,00m; lado direito com Av. Guido Brunini,
medindo  129,70m e  fundos  com a  Rua  Projetada,
Rua  Beira  Rio  e  Praça  XV,  medindo  187,80m,  no
Bairro  Monte  Aghá,  neste  município  de  Piúma/ES,
registrada sob a matrícula nº 3257, livro nº 2, Ficha
01,  no  Cartório  de  Registro  Civil  de  Imóveis  da
Comarca  de  Piúma/ES,  de  propriedade  de  Liana
Smith  Brunini  e  Liege  Smith  Brunini,  residentes  e
domiciliadas  na  Rua  Gal  Ribeiro  da  Costa,  nº190,
aptº  1103,  Bairro  Leme,  CEP.:  22010-050,  Rio  de
Janeiro/RJ.
§ 1º. A presente Declaração de Utilidade Pública visa
a  área  para  uso  de  interesse  social  e  coletivo  do
Município  de  Piúma  conforme  Lei  Orgânica  23  de
maio de 2019.
§  2º.  A  área  a  ser  expropriada  possui  a  seguinte
identificação:
Uma área de terra, medindo 4.063,93m², situada de
frente  com  a  Travessa  Ruy  Barbosa,  medindo
83,14m; lado esquerdo com a Av. Francisco Lacerda
de  Aguiar  medindo  15,00m;  lado  direito  com  Av.
Guido Brunini, medindo 129,70m e fundos com a Rua
Projetada,  Rua  Beira  Rio  e  Praça  XV,  medindo
187,80m, no Bairro Monte Aghá, neste município de
Piúma/ES.
O imóvel possui as seguintes características: imóvel
urbano, composto por uma área sem edificação, com
acesso direto pela Av. Guido Brunini e pela Travessa
Ruy  Barbosa  (atualmente  Rua  Esmeralda),  ambas
vias pavimentadas, conforme laudo de avaliação que
instrui  os  autos  do  processo  administrativo  de  n.º
7919/2021.
Art. 2°. A área de que trata o art. 1°, deste Decreto
destina-se  as  instalações  do  Parque  Municipal  de
Exposições  e  Eventos,  visando  ser  uma  área  de
multiúso,  permitindo  a  realização,  programação  e
manutenção de calendários  de  eventos  e atrações
diversas  consolidando  o  potencial  turístico  e
econômico  da  Cidade  permitindo,  inclusive,  atrair
novos eventos de médio e grande porte.
Art.  3°.  É  declarada de  urgência  a  desapropriação
para  efeito  de  imissão  provisória  do  Município  de
Piúma na posse do bem referido no artigo 1° deste
Decreto.
Art.  4°.  O  expropriante  poderá  invocar  caráter  de
urgência,  no  caso  de  processo  judicial  de
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do dispositivo no art. 15, §§1° e 2° do Decreto-Lei n°
3.365, de 21 de junho de 1941.
Art.  5°.  O bem imóvel  objeto  do presente Decreto
expropriatório  ficará  vinculado,  para  efeito  de
gerenciamento  à  Secretaria  Municipal  de  Turismo,
Esporte e Lazer.
Art.  6°.  As  despesas  decorrentes  da  execução  do
disposto  neste  Decreto  correrão  por  conta  das
dotações  orçamentárias  consignadas  em  Lei
Orçamentária Anual.
Art. 7°. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Piúma/ES, 03 de maio de 2022.
PAULO CELSO COLA PEREIRA
Prefeito do Município de Piúma
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