
DECRETO N° 002/2.022, DE 06 DE JANEIRO DE 2.022 
(Publicada em data de 06/01/2022, por afixação na Sede da Prefeitura, na conformidade do artigo 94, da Lei Orgânica do Município) 

"Declara de utilidade e necessidade pública, para fins 
de desapropriação, por via amigável ou judicial, a 
área de terra que menciona, para implantação de 
uma Areninha na Localidade de Cipoal, Zona Rural 
deste município, e dá outras providências". 

O Prefeito Municipal de Umirim-Ceará, no uso de suas atribuições legais, no uso das atribuições 
inerentes ao cargo que ocupa e tendo em vista o que preceituam o inciso XXIV, do artigo 5°, da atual 
Carta Federal; a letra "i", do artigo 5°, do Decreto Lei n. 3.365, de 21.06.41, com redação dada pela 
Lei n. 6.602, de 07/12/1978, modificada pela Lei n° 9.785, de 29/01/1999, inciso VIII, do artigo 76 da 
Lei Orgânica do Município e, 

CONSIDERANDO que o Decreto-Lei n° 3.365/1941, determina que a 
municipalidade tem competência para desapropriar área de particular para fins de melhoria 
dos serviços públicos; 

CONSIDERANDO que o Decreto-Lei n° 3.365/1941, considera caso de utilidade 
pública a construção de edificios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios (alínea 
"m" do art. 5°); 

CONSIDERANDO que a desapropriação do imóvel abaixo descrito oportunizará a 
implantação de uma Areninha, que proporcionará um equipamento para prática esportiva para 
as crianças, jovens e adultos da localidade como também uma área coletiva de convívio e lazer 
para as famílias locais e visitantes. 

CONSIDERANDO que a implantação de uma Areninha na localidade de Cipoal 
visa atender à necessidade de um espaço de lazer e prática esportiva e traz um equipamento 
para as crianças, jovens e adultos exercitarem o corpo e ocuparem a mente e seu tempo ocioso 
com o esporte. 

CONSIDERANDO que o imóvel especificado abaixo, atende completamente todas as 
necessidades do Poder Público Municipal para a implantação de uma Areninha pa a 
localidade; 

CONSIDERANDO que o imóvel abaixo, pela sua área e localização é fC0 para a 
implantação da Areninha a qual será implantada. 

DECRETA 
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PREF EITUR A E)E 

Art. 1°. É declarado de Utilidade Pública para fins de desapropriação um terreno situado na 
localidade Cipoal, zona rural deste município, de formato regular, de propriedade do Sr. FRANCISCO 

SOUSA AGUIAR e de sua esposa a Sra. EVENIZIA SILVA DOS REIS AGUIAR, com uma área 
total de 1.980,00 m2 (mil novecentos e oitenta metros quadrados) o qual tem as seguintes medidas e 
confrontações: ao NORTE: limite com o TERRENO DA IGREJA CATÓLICA DA LOCALIDADE 
DE CIPOAL, numa distância de 55,00 m; ao LESTE: limite com a ESTRADA CARROÇAVEL, numa 
distância de 36,00 m; ao OESTE: com TERRENO DE PROPRIEDADE DE FRANSCISCO SOUSA 
AGUIAR, numa distância de 36,00 m; ao SUL: com TERRENO DE PROPRIEDADE DE JOÃO 
GONÇALVES AGUIAR, numa distância de 55,00 m; perfazendo o total um perímetro de 182,00 m e 
área de 1.980,00m2, fechando a poligonal, conforme será desmembrado da área constante de Escritura 
Particular de Compra e Venda em nome dos acima citados. 

Art. 2°. Fica o Município de Umirim autorizado a promover e executar, quer por via amigável, 
quer por via judicial a desapropriação de que trata este Decreto, 

Art. 3°. Todas as despesas com escrituração e registros, avaliações, diligências e outras 
necessárias para a satisfação da indenização correrão por conta de dotação orçamentária própria do 
Município de Umirim. 

Art. 4°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 06 de JANEIRO de 2.022. 

Felipe Carlos UchoSa Sales Ribeiro 
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIR1M-CE 
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PREFEITUR A DE 

ikaW-Át O FUTURO É AGORA 

PORTARIA N° 002/2.022 
(Publicada em data de 06/01/2021, na conformidade do art. 94. da Lei Orgânica do Município de Umirim-CE) 

Institui e Nomeia a Comissão de Avaliação e 
dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM, no uso de suas atribuições 
legais, e de acordo com o Decreto n°/2.020, de 07/08/2.020. 

RESOLVE 

Art. 1°. Instituir a comissão de Avaliação a fim de adquirir um imóvel 
destinado a implantação de uma Areinha na localidade de Cipoal, Zona Rural deste município, 
a qual constituída pelas seguintes pessoas: 

Previdente: FRANCISCO FLÁVIO MARQUES DA SILVA JÚNIOR 

Membro: FRANKI CARLOS UCHIJA SALES RIBEIRO 

Membro: ULLYSSES PINHEIRO CASTRO 

Art. 2°. Fica estipulado o prazo de 10 (dez) dias para que a comissão instituída nesta 
Portaria emita o Laudo de Avaliação do imóvel a que se refere o artigo 1°. 

Art. 3°. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrario. 

REGISTRE-SE 

PUBLIQUE-SEE 

CUMPRA-SE 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 06 de janeiro de 2.022 

clipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro 
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE 
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PREFEITUR A DE 

Exmo. Senhor 

FELIPE CARLOS UCHÓA SALES RIBEIRO 
Prefeito Municipal de Umirim-Ceará 

NESTA 

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
UMIRIM-CEARA, devidamente autorizada por V.Exa., através da Portaria n° 002/2022, de 
06 de JANEIRO de 2.022, por seus membros abaixo assinados, vêm com o devido respeito 
apresentar: 

LAUDO DE AVALIAÇÃO 

1- INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CE. 

2 —OBJETO:

Um terreno situado na localidade de Cipoal, Zona Rural deste município, de formato regular, de 
propriedade do Sr. FRANCISCO SOUSA AGUIAR e de sua esposa a Sra. EVENIZIA SILVA DOS 
REIS AGUIAR, com uma área total de 1.980,00 m2 (mil novecentos e oitenta metros quadrados) o 
qual tem as seguintes medidas e confrontações: ao NORTE: limite com o TERRENO DA IGREJA 
CATÓLICA DA LOCALIDADE DE CIPOAL, numa distância de 55,00 m; ao LESTE: limite com a 
ESTRADA CARROÇAVEL, numa distância de 36,00 m; ao OESTE: com o TERRENO DE 
PROPRIEDADE DE FRANSCISCO SOUSA AGUIAR, numa distância de 36,00 m; ao SUL: com 
TERRENO DE PROPRIEDADE DE JOÃO GONÇALVES AGUIAR, numa distância de 55,00 m; 
perfazendo o total um perímetro de 182,00 m e área de 1.980,00 m2, fechando a poligonal, conforme 
será desmembrado da área constante de Escritura Particular de Compra e Venda em nome dos acima 
citados (ANEXO). 

ÁREA DO IMÓVEL: 1.980,00 m2 (mil novecentos e oitenta metros quadrados), 

3- NÍVEL DE RIGOR: 

Tendo em vista a área e a localização do imóvel e suas benfeitorias e preços de outros oveis no local 
e circunvizinhas e, conhecedor do mercado Imobiliário, a Comissão optou p s critérios para 

4 

expedir a presente Avaliação: 

(jv 
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4 —PARECER:

A Comissão de Avaliação, por unanimidade de seus membros, nesta data, avalia o imóvel descrito no 
item 2, deste Laudo, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que, para aquisição imediata, cujo valor 
nos parece justo e equitativo. 

Umirim-CE, 19 de janeiro de 2.022 

PRESIDENTE: .4.4.30-0- ge4ede- 0 72,014A" 

MEMBROS:  os(hv VM4 110, fr3rN, 

larol+P--to cAkS,Wo 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

O terreno a ser desapropriado está localizado conforme croqui em anexo, ao NORTE: 
limite com o IERRENO DA IGREJA CATÓLICA DA LOCALIDADE DE CIPOAL, numa 
distância de 55,00 m; ao LESTE: limite com a ESTRADA CARROÇA VEL, numa distância 
de 36,00 m; ao OESTE: com o TERRENO DE PROPRIEDADE DE FRANSCISCO SOUSA 
AGUIAR, numa distância de 36,00 m; ao SUL: com TERRENO DE PROPRIEDADE DE 
JOÃO GONÇALVES AGUIAR, numa distância de 55,00 m; perfazendo o total um perímetro 
de 182,00 m e área de 1.980,00 m2, fechando a poligonal. 

ry)i .4 S:1,0
FRANCISCO FLÁV O MARQUES DA SILVA JÚNIOR 

RESPONSÁVEL 1ÉCNICO. CREA-CE: 327064 
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