DECRETO Nº 086/2021

09 de novembro de 2021
“Declara de necessidade e utilidade pública
para fins de DESAPROPRIAÇÃO, a área de um
terreno, com a descrição indicada no
Memorial, no Município de Iracema e dá outras
providências, cujo perímetro tem as seguintes
coordenadas:”

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMA, ESTADO DO CEARÁ
CEARÁ, no uso de suas
atribuições legais conferidas pelos arts. 5º, XXIV, e 30, VIII, da CF/88,
CF/88 pelo DecretoLei nº 3.365/41, pela Lei Orgânica Municipal e pelo
o art. 378 do Código de Postura do
Município, vem decretar o que se segue
segue:
CONSIDERANDO que ““a
a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia
indenização em
m dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição
Constituição”, nos
termos do art. 5º, XXIV, da CF/88;
CONSIDERANDO que compete à União, Estados, Distrito Federal e Municípios
“proporcionar
proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia
tecnologia, à
pesquisa e à inovação”,
”, nos termos do art. 23, V, da CF/88;
CONSIDERANDO que compete aos Municípios ““legislar
legislar sobre assuntos de interesse
local”,
”, nos termos do art. 30, I, da CF/88;
CONSIDERANDO que compete aos Municípios ““promover,
promover, no que couber, adequado
ad
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e
da ocupação do solo urbano
urbano”,
”, nos termos do art. 30, VIII, da CF/88;
CONSIDERANDO que ““a
a educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho
trabalho”, nos termos do art. 205 da CF/88;
CONSIDERANDO que, ““mediante
mediante declaração de utilidade pública,
púb
todos os bens
poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e
Territórios”,
”, nos termos do art. 2º do Decreto
Decreto-Lei nº 3.365/41;
CONSIDERANDO que é caso de utilidade pública ““a
a construção de edifícios públicos,
monumentos comemorativos e cemitérios
cemitérios”,
”, nos termos do art. 5º, “m”, do Decreto-Lei
Decreto
nº 3.365/41;
de forma
CELSO GOMES Assinado
digital por CELSO
DA SILVA
GOMES DA SILVA
NETO:261591 NETO:26159171372
Dados: 2021.11.10
71372
11:26:23 -03'00'

DEC02

CONSIDERANDO que ““a declaração de utilidade pública far--se-á por decreto do
Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito
Prefeito”,
”, nos termos do art. 6º
do Decreto-Lei
Lei nº 3.365/41;
CONSIDERANDO que a desapropriação do imóvel declarad
declarada de utilidade pública por
este Decreto é urgente, para fins do disposto no art. 15 do Decreto-Lei
Decreto
nº 3.365/41;
CONSIDERANDO,, que o Código de Postura do Município de Irace
Iracema/CE, em seu art.
378, determina que, ““quando
quando por utilidade pública se fizer necessária a
desapropriação de algum imóvel (prédio ou terreno) procedesse
procedesse-a de acordo o
proprietário (observando
(observando-se
se a avaliação praticada pelo mercado imobiliário local), e
se assim
ssim não for possível, far
far-se-á
á conforme a Lei que regula a matéria, sempre de
forma justa”.
CONSIDERANDO que este Decreto de desapropriação é de utilidade pública e de
interesse social para construção de Creche Municipal;
CONSIDERANDO que a área objeto da desapropriação encontra-se
encontra sem atingir a sua
função social, mal utilizada;
CONSIDERANDO que a construção de Creche Municipal é imperiosa para melhorar a
qualidade de vida de crianças de (IDADE) 0 a 3 anos, ampliando o pleno atendimento
à educação infantil
ntil no Município;
CONSIDERANDO que a área intitulada para desapropriação, ante a limitada
condição do município em dispor de terras livres para a construção de creche
municipal, é uma área que reúne condições necessárias para a construção do
referido equipamento
uipamento público comunitário, além de estar em local estratégico para o
deslocamento dos munícipes residentes, tanto no centro, quanto na periferia da
cidade;
CONSIDERANDO que a preservação ambiental está compatibilizada com a
implantação desse projeto de construção de creche municipal, sem causar dano
ambiental, respeitando a efetiva preservação do meio ambiente;
CONSIDERANDO que há dotação orçamentária para o Exercício de 2022, que
disponibilize verba para desapropriação;
CONSIDERANDO que o Decreto
Decreto-Lei nº 3.365/41, no seu art. 10, estabelece que o
acordo deve ser sempre tentado pela Administração, antes do apelo à via judicial.
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada de necessidade e utilidade pública e interesse
social, para fins de desapropriação, em regime de urgência, uma área de terreno de
19.795,672 m² (dezenove mil
mil, setecentos e noventa e cinco vírgula seiscentos e
setenta e dois metrosquadrados)
metrosquadrados), correspondente a 89,573% (oitenta e nove vírgula
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quinhentos e setenta e três por cento) da áreatotal de 22.100,00 m² (vinte e dois mil
e cem metros quadrados), conforme matrícula, de imóvel da propriedade da
ASSOCIAÇÃO ATLETICADO BRASIL IRACEMA
IRACEMA-CEARÁ,
CEARÁ, Matrícula nº 2639 do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Iracema
Iracema-Ce.
Parágrafo único. As coordenadas
denadas da área declarada de necessidade e
utilidade pública a ser desapropriada sãoas seguintes: “Inicia
Inicia-se a descrição deste
perímetro no vértice 1, definido pelas coordenadas N: 9.358.637,67 m e E: 575.599,15
m; confrontando com Terreno de José Felipe d
da
a Silva, com os seguintes azimutes e
distâncias: 125°07’37” e 143,50 m até o vértice 2, de coordenadas N 9.358.554,99 m e E
575.716,36 m; 189°13’22” e 3,46 m até o vértice 3, de coordenadas N 9.358.551,59 m e
E 575.715,82 m; confrontando com Terreno da Ass
Associação
ociação Atlética do Banco do Brasil
Iracema-Ce,
Ce, com os seguintes azimutes e distâncias: 206°20’00” e 26,43 m até o vértice
4, de coordenadas N: 9.358.527,94 m e E 575.704,07 m; 154°01’25” e 13,84 até o vértice
5, de coordenadas N 9.358,515,48m e E 575.710
575.710,11m,
,11m, segue confrontando com Rua
Alfredo de Holanda Campelo, com as seguintes azimutes e distâncias: 189°00’28” e
10,42 m até o vértice 6, de coordenadas N 9.358.505,20m e E 575.708,48m, segue
confrontando com Terreno de Maria de Fatima Pereira da Silva, com os seguintes
azimutes e distâncias: 188°46’55” e 11,69 m até o vértice 7, de coordenadas N
9.358.493,67m e E 575.706,66m, segue confrontando com Terreno de Francisca Juraci
Bezerra, com os seguintes azimute e distâncias 188° 59’44'' e 27,18 m, até o vé
vértice 8,
de coordenadas N 9.358.466,83 e E 575.702,41 m, segue confrontando com a Rua
Joaquim de Holanda Campelo, com os seguintes azimutes e distâncias 188° 47' 43'' e
10,66 m, até o vértice 9, de coordenadas N 9.358.456,29m e E 575.700,74 m, segue
confrontando
ntando o Terreno de José Airton Paulino de Lima, com os seguintes azimutes e
distâncias: 189°08’02” m até a vértice 10, de coordenadas N 9.358.452,10m e E
575.700,08 m, confrontando com Prédio de AntonioRonier Costa Guerra, com os
seguintes azimutes e dist
distâncias:
âncias: 268°56’55” e 103,79 até o vértice 11, de coordenadas
N 9.358.450,31 m e E 575.596,35 m, confrontando com Terreno de José Felipe da Silva,
com os seguintes azimutes e distâncias: 346°21’25” e 150,91 m até o vértice 12, de
coordenadas N 9.358.596,95 m e E 575.560,94m; 43°10’43” e 55,84 m até o vértice 1,
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram
encontram-se representadas no
Sistema UTM, referenciadas ao Me
MeridianoCentral
ridianoCentral 39 WGr, fuso 24S, tendo como datum
o SIRGAS-2000.
2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no
plano de projeção UTM
UTM”.
Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto
correrão por conta de dotações orçamentárias 03.01.12.122.0109.1.005
4.4.90.61.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
Art. 3º. Nos termos do art. 15 do Decreto
Decreto-Lei
Lei nº 3.365, de 21 de junho de
1941,
41, modificado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, fica
ica declarada a urgência
da desapropriação, para
ara fins da negociação administrativa ou imissão provisória na
posse do imóvel de que trata este Decreto
Decreto.
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Art. 4º. A área de terreno desapropriado passa a integrar o patrimônio de
bens imóveis do Município de Iracema, devendo ser registrado no acervo
patrimonial
monial deste Município.
Art. 5º. O valor pago a ttítulode
tulode indenização do imóvel retratado no artigo
1° é no importe de R$ 117.149,50 (cento e dezessete mil,, cento e quarenta e nove
reais e cinqüenta e quatro centavos), valor venal indicado pelo Setor de Tribut
Tributos do
município.
Art. 6º. O ente referido no artigo anterior deverá apurar todos os débitos
tributários vencidos, vincendos ou parcelados, inscrito ou não na dívida ativa,
relativos ao proprietário ou ao imóvel objeto do presente Decreto, para fins de
compensação
pensação com o valor da indenização, nos termos do art. 32 e parágrafos do
Decreto-Lei
Lei nº 3.365/41 e §§ 9º e 10º do art. 100 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Na hipótese de desapropriação judicial, deverá ser
depositado o valor integral da indeni
indenização, fazendo-se
se posteriormente a
compensação.
Art. 7º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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