
 

 

 

DECRETO Nº 6.054/2021 
 

 
APROVA PLANTA E RESPECTIVO 

MEMORIAL DESCRITIVO DO 

LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, E 
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 
 

O prefeito municipal de Ibiraçu, estado do Espírito Santo, usando 

das atribuições que lhe confere a lei orgânica municipal, e tendo em vista 

o disposto no artigo 12 da lei nº 6.766, de 19/12/1979 e os ditames da lei 

municipal nº 3.031/2009, de 04/09/2009; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam aprovados a partir da data da publicação do presente, 

conforme processo protocolado nesta Prefeitura Municipal de Ibiraçu sob 

nº 3691/2020, as plantas e memoriais descritivos do loteamento 

denominado “LOTEAMENTO CIDADE JARDIM”, localizado na Rodovia 

ES-257, Localidade de Cachoeira Cumprida, Ibiraçu/ES, de propriedade da 

empresa ARIEL TEIXEIRA DE AMARAL, devidamente registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob Matrícula 7469, Livro 

02, Fls. 069, com área total do terreno 82.529,74m², sendo 

desmembrada a área loteada num total de 38.586,63m², constituída da 

seguinte forma: 

 

Descrição Área (m²) % 

Área Total da Gleba 38.586,63 100 

Área Verde 2.151,24 5,57 

Área de Lotes 22.607,72 58,59 

Área de Espaço Livre de Uso Público 3.641,54 9,44 



 

 

Área das Ruas 10.186,13 26,40 

 

Art. 2º As Áreas Públicas (Equipamento Comunitário, Equipamento 

Urbano e Áreas Públicas de Uso Livre) e as Áreas Verdes do artigo 

anterior, totalizando 5.792,78m², passarão a integrar o domínio do 

Município de Ibiraçu/ES, a partir da data do registro do Loteamento no 

Cartório de Registro de Imóveis, na forma do art. 22, da Lei 6.766/79 e 

alterações posteriores. 

 

Art. 3º Para a execução das obras de infraestrutura urbana do 

loteamento, o loteador oferecerá garantia hipotecária gravada sob os lotes 

indicados, conforme o Termo de Compromisso expedido pelo Cartório de 

Registro de Imóveis desta comarca, que será anexado a este decreto. 

 

Art. 4º Para a execução das obras de infraestrutura urbana do 

loteamento, definidas como implantação das vias de circulação, 

pavimentação das vias, implantação das redes de abastecimento de água, 

rede coletora de esgoto, drenagem pluvial, rede elétrica, iluminação 

pública, fica estipulado o prazo máximo de 04 anos. 

 

Art. 5º Este decreto entre em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as demais disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 03 de maio de 2021. 

 

DIEGO KRENTZ 

Prefeito Municipal 

 

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração em 03 de 

maio de 2021. 

 



 

 

CAROLINA ARAÚJO MODENESI 

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos  
 


