PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 288/2021

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE
DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, O
IMÓVEL QUE NELE ESPECÍFICA, NO MUNICÍPIO
DE ORIXIMINÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei, especialmente quanto ao disposto no inciso XV do artigo 80 da Lei
Orgânica do Município e amparado no Decreto‐Lei Federal nº 3.365/1941, modificado
pela Lei Federal nº 9.785/1999, artigo 5º, inciso XXIV da Constituição Federal do Brasil:
CONSIDERANDO a presunção de legitimidade que possui os atos
administrativos decorrente do princípio da legalidade da administração;
CONSIDERANDO que o imóvel identificado, objeto do presente instrumento
normativo tem suas dimensões e localização perfeitamente adequados ao fim a que o
mesmo será;
CONSIDERANDO que o fundamento axial da desapropriação é a supremacia
do interesse público sobre o interesse individual;
CONSIDERANDO ainda o que consta dos autos do Processo Administrativo nº
001/2021, onde consta o preço indicado no auto de avaliação, razoável e compatível
com o porte do imóvel;

DECRETA:
Art. 1º: É declarada de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de DESAPROPRIAÇÃO
de seu pleno domínio, a área de terras localizada na PA 439 KM 01, Zona Rural, com
Área SGL de 3,6411 ha e Perímetro de 911,53 m, perímetro no vértice ALN‐M‐4198, de
coordenadas (Longitude: ‐55°50'37,129", Latitude: ‐01°44'06,935" e Altitude: 47,36 m),
de propriedade de José Maria Maia.
Art. 2º A desapropriação de que trata o presente é declarada de natureza
urgente para efeito de imediata imissão de posse da área de terras abrangidas por este
Decreto.
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Art. 3º. A DESAPROPRIAÇÃO tem por objeto destinar a área supra referida
para realização de obras públicas, com a finalidade de: instalação de prédios públicos,
para dar suporte a parte operacional a SEMDURB, pátio de usinagem e estocagem de
matéria prima e usina de asfalto, visando o desenvolvimento da infraestrutura do
município com a prestação de serviços de relevante interesse público.
Art. 4º. A indenização pela DESAPROPRIAÇÃO se dará conforme avaliação
constante no Auto de Avaliação, emitido pelo técnico da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano.
Parágrafo Único. O valor total da indenização será de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), a ser pago ao expropriado, utilizando, para tanto, os recursos próprios previstos
no orçamento vigente.
Art. 5º. O proprietário do imóvel objeto da desapropriação deverá ser
notificado deste Decreto no prazo máximo de cinco dias.
Art. 6º. É parte integrante deste Decreto o Anexo I – Planta Topográfica.
Art.7º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta de
dotação orçamentária prevista no orçamento do Município, consignadas sob o nº
1919.04.127.007.1.049 – Elemento de despesa nº 4.6.90.93.00.
Art. 8º: Este decreto entra vigor na data de sua publicação, revogando‐se as
disposições em contrários.
Registre‐se, publique‐se e cumpra‐se.

Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de junho de 2021.
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ANEXO I – DECRETO Nº 288/2021
PLANTA TOPOGRÁFICA – IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA:
IMÓVEL: Área de terras localizada na PA 439 KM 01, Zona Rural, com Área SGL de 3,6411
ha e Perímetro de 911,53 m, perímetro no vértice ALN‐M‐4198, de coordenadas
(Longitude: ‐55°50'37,129", Latitude: ‐01°44'06,935" e Altitude: 47,36 m).

