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DECRETO N° 03/2022 

                                              Ipu/CE, 28 de janeiro de 2022 

 

SUMULA: Declara de interesse público, para fins de 

desapropriação, o imóvel urbano situado neste Município de 

Ipu, localizado na Rua Antonia Ferreira dos Santos s/n, no 

Distrito de Várzea do Giló, destinado à implantação do 

Estádio com Vestiário no Distrito de Várzea do Giló, nessa 

municipalidade. 

   

ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA Prefeito Municipal de Ipu, 

Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 6º, do 

Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de julho de 1941, que dispõe sobre as desapropriações 

por utilidade pública, vem, por meio deste, 

 

CONSIDERANDO que a área a ser expropriada revela-se indispensável para a 

realização da mencionada obra pública e que será de grande utilidade para esta 

municipalidade. 

 

CONSIDERANDO o fundamento axial da desapropriação como sendo a 

supremacia do interesse público sobre o interesse individual.  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - É declarada de interesse público, para fins de desapropriação, uma área 

de terra medindo 21.424,33 m². (vinte e um mil, quatrocentos e vinte e quatro 

vírgula trinta e três metros quadrado), iniciando-se no vértice P01, de coordenadas 

UTM E 307320.00 e N 9522144.00; deste, segue uma distância em linha reta de 

143,03 m (AZIMUTE 91º12”7’) confrontando com terreno de Propriedade de 

Edgard Corrêa Neto até o Vértice P02 de coordenadas UTME 307463.00 e N 

9522141.00, deste segue uma linha reta medindo 112,23 m (AZIMUTE 

174º48”20’) confrontando com a Rua Antônia Ferreira dos Santos até o Vértice 

P03 de coordenadas UTM E 307477.00 e N 9521987.00; deste segue uma linha 

reta medindo 67,28 m (AZIMUTE 239º1”59’) confrontando com terreno de 

Propriedade de Prefeitura Municipal de Ipu até o Vértice P04 de coordenadas UTM 

E 307415.47 e N 9521994.61; deste segue uma linha reta medindo 8,99 m 
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(AZIMUTE 147°47'2") confrontando com terreno de Propriedade de Prefeitura 

Municipal de Ipu até o Vértice P05 de coordenadas UTM E 307420.26 e N 

9521987.01; deste segue uma linha reta medindo 95,31 m (AZIMUTE 270°0'29") 

confrontando com terreno de Propriedade de Edgard Corrêa Neto até o Vértice P06 

de coordenadas UTM E 307324.94 e N 9521987.02; O polígono fecha-se seguindo 

do Vértice P06 em linha reta medindo 157,06m (AZIMUTE 358°11'45"), 

confrontando-se com o terreno de Propriedade de Edgard Corrêa Neto até o Vértice 

P01 de coordenadas anteriormente descritas, conforme Planta de Situação do 

Terreno e Memorial Descritivo em anexo.  

 

Art. 2° - O referido imóvel será destinado à implantação do Estádio com Vestiário 

na Rua Antonia Ferreira dos Santos s/n, no Distrito de Várzea do Giló, situado 

neste Município de Ipu-CE., objeto do Contrato de Repasse n° 802436/2014 

firmado com a União Federal, através do Ministério do Esporte e o Município de 

Ipu, consoante permitido no art. 5º, alíneas “n” do Decreto Lei nº 3.365/41. 

 

Art. 3º - A desapropriação de que trata o presente Decreto é declarada de natureza 

urgente para efeito de imissão provisória de posse em processo de desapropriação, 

desde logo autorizado, nos termos do art. 15 do decreto-lei nº 3.365 de 21 de junho 

de 1941.  

 

Art. 4º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta da dotação 

especifica consignada em orçamento próprio. 

 

Art. 5º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário. 

 

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

 

Gabinete do Prefeito, 28 de janeiro de 2022. 

 

 

ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA 

Prefeito Municipal 
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