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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº 022 DE 31 DE MAIO DE 2021.

 
DECRETA DESAPROPRIAÇÃO ORDINÁRIA
DIRETA DE IMÓVEL URBANO, POR
UTILIDADE PÚBLICA E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTANEIRA-CE, NO
USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, no uso de suas
atribuições legais, e de conformidade com o disposto no
Decreto Municipal nº 020 de 27 de maio de 2021, ex vi do art.
2º 15ºdo Decreto Lei nº. 3.365, de 21.06.41, c/c art. 5º inc.
XXIV da Constituição Federal e demais disposições aplicáveis
a espécie, e etc.
 
CONSIDERANDO A garantia constitucional que reconhece,
como uma tendência irreversível do Estado moderno, a
possibilidade da interferência do Poder Público na mudança
compulsória da destinação de um bem privado, ajustando aos
interesses sociais, mediante desapropriação, prevista ao longo
de vários dispositivos constitucionais, quais sejam arts. 5º
XXIV; 22, II; 182, §§ 3º 3 4º, e III e 184;
CONSIDERANDO A Declaração da Utilidade Pública do
imóvel abaixo descrito, para fins de Desapropriação amigável,
objeto do Decreto nº. 020 de 27 de maio de 2021, e que o
mesmo atende as condições necessárias para a construção de
um Aterro Sanitário a ser implantado pelo Consórcio dos
Municípios para Aterro de Resíduos Sólidos – COMARES,
onde será usado para a adequada destinação dos resíduos
sólidos do Município de Altaneira;
CONSIDERANDO As tratativas realizadas com o proprietário
do imóvel abaixo relacionado, e, a avaliação levada a efeito
pela comissão nomeada através da Portaria nº. 073/2021;
CONSIDERANDO A necessidade e o interesse Público
Municipal que surge quando a Administração defronta
situações de utilidade pública, que, para serem resolvidas
satisfatoriamente, exigem a transferência urgente de bens de
terceiros para o seu domínio de uso imediato, visando desta
forma atingir seu objetivo;
CONSIDERANDO Que a utilidade pública se apresenta
quando da transferência de bens de terceiros para a
Administração é conveniente, possibilitando a interferência do
Poder Público na mudança compulsória da destinação do bem,
ajustando aos interesses sociais, mediante a desapropriação,
justificando com isso a destinação pública
CONSIDERANDO Que a utilidade pública surge quando a
Administração defronta situações de emergência, que para
serem resolvidas satisfatoriamente, exigem a transferência
urgente de bens de terceiros para o domínio e uso imediato,
uma vez que se considera como urgente e prioritário a
Construção de Aterro Sanitário a ser implantado pelo
Consórcio dos Municípios para Aterro de Resíduos Sólidos –
COMARES, tendo em vista a imperiosa necessidade para a
adequada destinação dos recursos sólidos;
 
DECRETA:
 
Art. 1º. Fica desapropriado, ordinária e diretamente, por
utilidade pública, como desapropriado esta, por via amigável,
com fundamento no artigo 5º, alínea “I” do Decreto-Lei n.
62.504/78 com a alteração introduzida pelos artigos 1º e 2º da
Lei 6.602/78, o seguinte imóvel: 01 (UMA) Parte do Terreno
Particular– Rural – localizado na Estrada Vicinal – Sítio São
Romão – CEP: 63.195-000, com área à ser desapropriada
medindo 8.223,00 m², conforme Memorial Descritivo, anexo e
parte integrante deste, que consta pertencer a de propriedade do
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Sr. ADEMAR SISNANDO LEITE, brasileiro, separado
judicialmente, agropecuarista, portador do CPF 001.923.333-
72 e RG 50871 expedida por SSP/CE, residente e domiciliado
na Rua Joaquim Soares da Silva, 362, Centro, Altaneira-CE,
CEP 63.195-000.
Parágrafo Único. O imóvel ora declarado de utilidade pública
tem destinação pública, uma vez que objetiva a construção de
um Aterro Sanitário a ser implantado pelo Consórcio dos
Municípios para Aterro de Resíduos Sólidos – COMARES,
onde será usado para a adequada destinação dos resíduos
sólidos do Município de Altaneira.
 
Art. 2º. Fica, outrossim, declarada de caráter urgente a
desapropriação, nos termos do art. 15, do Decreto-Lei n. 3.365
de 21.06.41, com redação dada pela Lei Federal n. 2.786 de
21.05.1956, para efeito de imediata imissão de posse.
 
Art. 3º. O valor da indenização, para efeito amigável ou
judicial, conforme preço fixado pela Comissão de Avaliação
nomeada pela Portaria nº. 073/2021 de 01 de fevereiro de 2021
é de R$ R$ 7.500,00(sete mil e quinhentos reais), para que seja
atendido o preceito constitucional da justa indenização.
 
Art. 4º. Fica autorizada a Secretaria de Administração e
Finanças a proceder o empenhamento da despesa e
encaminhamento tempestivamente da transferência do imóvel,
através de Escritura Pública.
 
Art. 5º. Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação
deste Decreto, serão utilizados recursos consignados no
Orçamento Municipal, proveniente da seguinte dotação
orçamentária. – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente –
Aquisição de imóveis – 0901 - 04.122.0037.2.078 –
4.4.90.61.00.
 
Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
 
Art. 7º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
 
Paço da Prefeitura Municipal de Altaneira, Estado do Ceará,
aos 31 dias de maio de 2021.
 
FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
Prefeito Municipal
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