
 

 

 
 

DECRETO Nº 5.964/2020 
 

DECLARA DE INTERESSE 
PÚBLICO PARA FINS DE 
DESAPROPRIAÇÃO 
ADMINISTRATIVA, IMÓVEL QUE 
ESPECIFICA. 

 

 O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, 

usando de suas atribuições legais, e; 

 
Considerando que é dever do administrador público 

promover a construção de obras públicas e sua manutenção e entre eles o 

cemitério público, que beneficiem a população do município de Ibiraçu; 

 
Considerando que compete ao Município, legislar sobre 

assuntos de interesse local, a teor do art. 30, inciso I, da Constituição 

Federal; 

 
Considerando que o art. 5º inciso XXIV, da Constituição 

Federal, prevê a “desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou 

por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro”; 

 
Considerando que o Decreto Lei 3.365 de 21/06/41 que 

“dispõe sobre desapropriação por utilidade pública”, considera que 

“mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser 

desapropriados, pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e 

Territórios”; 

 

Considerando que a Lei nº 4.132 de 10.09.62, alterada 

pela Lei nº 6.513/77, “...desapropriação por interesse social será 

decretada para promover ajusta distribuição de propriedade ou 

condicionar o seu uso ao bem estar social, na forma do art. 147 da 

Constituição Federal...”. 



 

 

  
 
   Considerando que é de competência do Chefe do 

Poder Executivo decretar a desapropriação por necessidade ou utilidade 

pública, ou por interesse social, nos termos do art. 60, inciso V, da Lei 

Orgânica Municipal; 

 

                          Considerando ainda o que consta dos Autos do 

Processo Administrativo nº. 1788/2020, sendo, a necessidade de 

edificação de novo cemitério público, e, portanto, a desapropriação de 

área para tanto. 

 

                          Considerando finalmente, a existência de imóvel 

apropriado e sua avaliação pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis 

Urbano e Rural, nomeada pela Portaria nº 20.515/2020, fls. 08/09, o seu 

resultado no Laudo de Avaliação, fls. 21/22 e a declaração de aceitação 

pelo representante dos proprietários devidamente instituído e indicado por 

todos, constante às fls. 31 dos Autos do Processo Administrativo nº. 

1788/2020. 

 
RESOLVE 

 

Art. 1º - Fica declarada de INTERESSE SOCIAL para 

fins de DESAPROPRIAÇÃO, uma área de terreno urbano, cujo croqui 

segue incluso a este ficando fazendo parte integrante, descrita como 

segue: 

 

“57.100,00m2 (cinquenta e sete mil e cem metros 

quadrados), do imóvel situado na Rua Joana D’arc. 

Loureiro Nunes, no Bairro Residencial Francisco 

Campagnaro (geo referência 19º 50’ 23.8’ S / 40º 

22’ 12,3’ W), INCRA em sua totalidade 

504.041.000.906-4, matrícula anterior 5.421, livro 

3-J e 2.013, Livro 3-D, matricula 4.448 no RGI desta 

Comarca. 
 



 

 

 
Art. 2º - Ao expropriado será efetuado o pagamento no 

valor de até R$ 399.700,00 (trezentos e noventa e nove mil e setecentos 

reais), no ato em que o mesmo transferir ao município de Ibiraçu, direito 

de propriedade e posse sobre a referida área. 

 

Art. 3º - A dotação orçamentária para atender a despesa 

constante do presente Decreto, tem o seguinte registro: 

070001.1545100063.011– elemento de despesa nº. 44906100000 – 

Fonte de recurso 1530000000 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 

Infraestrutura – Construção, ampliação e manutenção de cemitério público 

– Aquisição de imóvel – Recursos CFEM.  

 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

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

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, 09 de setembro 

de 2020. 

 

 

EDUARDO MAROZZI ZANOTI 
Prefeito Municipal 

 

 

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Administração, 09 de 

setembro de 2020 

 

 

LETÍCIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA  
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 


