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DECRETO Nº029/2021 DE 13 DE MAIO DE 2021.  

 

 

DECLARA DE INTERESSE PÚBLICO PARA FINS DE 

DESAPROPRIAÇÃO ADMINISTRATIVA IMÓVEL QUE 

ESPECIFICA.  

 

O Prefeito Municipal de Parelhas - RN, Estado do Rio Grande do Norte, usando 

de suas atribuições legais, e;  

Considerando que é dever do administrador público promover a construção de 

obras públicas e sua manutenção, que beneficiem a população do município de 

Parelhas;  

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 n° 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, 

prevê que a “... desapropriação por interesse social será decretada para promover 

a justa 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. 64, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal; e 

Considerando que a referida desapropriação se faz necessária, uma vez que o 

Município possui um projeto em desenvolvimento para edificação de uma unidade 

de corte têxtil, sendo essencial a área desapropriada para complementar o projeto 

e realizar a edificação conforme a estruturação formatada pela engenharia do 

Município de Parelhas;  
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RESOLVE:  

Art. 1º Fica declarada de INTERESSE SOCIAL para fins de DESAPROPRIAÇÃO, 

uma área de terreno, cujo croqui, escritura pública e memorial descritivo, segue 

incluso a este ficando fazendo parte integrante, descrita como segue: 

“uma área de área de 12.854,11 ha, pertencente ao senhor JOSÉ AMARO 

DA COSTA FILHO, registrado as fls. 033, do livro 2-O (registro geral), sob 

o n. R-1-2.458, protocolado as fls. 054V, do livro “01-D”, sob o n. 6.273, 

sendo desapropriado a área de 1.285411ha,  com as seguintes 

delimitações: perímetro no vértice 01 de coordenadas N 9.261.705,6503 

m e E 759.455,4538 m.: deste segue com azimute 207°37’29’’ e distância 

de 250,00 m confrontando nesse trecho oeste com terras do PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PARELHAS, até o vértice 02 de coordenadas N 

9.261.484,0832m e E 759.350,6296 m, deste segue com azimute 

297°41’7’’ e distância 42,00m, confrontando nesse trecho com terras de 

José Amaro da Costa Filho até o vértice 03 de coordenadas N 

9.261.503,5970 m e E 759.313,4380 m deste segue com azimute 22°3’26’’ 

e distância de 216,89 m, confrontando neste trecho norte com terras de 

Sebastião Saturnino, até o vértice 04 de coordenadas N 9.261.704,6090 

m e E 759.394,8859 m, deste segue com azimute 64°52’9’’ e distância 

7,73m, confrontando neste trecho norte Estrada Vicinal até o vértice 05 de 

coordenadas N 9.261.707,8920 m e E 759.401,8846m, deste segue com 

azimute 76°25’21’’ e distância 35,39m, confrontando neste trecho norte 

Estrada Vicinal até o vértice 06 de coordenadas N 9.261.716,2011m e E 

759.436,2894m, deste segue com azimute 114°18’51’’ e distância 19,94m, 

confrontando neste trecho norte Estrada Vicinal até o vértice 07 de 

coordenadas N 9.261.710,6791m e E 759.455,4538m até o ponto inicial 

da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 

geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se 

representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39° 

WGr/EGr , tendo como Datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 

distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção 

UTM”.  

Art. 2º Será pago alusivo a presente desapropriação, o valor de R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais), através de deposito judicial, conforme termo de declaração 
do proprietário do terreno, sendo o valor ajustado de forma amigável, não 
existindo qualquer litigio entre as partes.  
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Art. 3º A desapropriação prevista no artigo anterior é declarada de natureza 
urgente, para os fins e efeitos do artigo 15, do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 
de junho de 1941. 

Art. 4° As despesas com a execução deste decreto correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5º Consta no presente decreto expropriatório os seguintes documentos: 

I – Termo de declaração do proprietário do imóvel. 

II - Memorial descritivo;  

III - Planta de desmembramento com os pontos de amarração conforme memorial 
descritivo; 

IV - Foto da área necessária para a desapropriação do terreno; 

V - Cópia da escritura do terreno; 

VI - ART de desmembramento da área. 

Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Parelhas, 13 de maio de 2021. 

 
 

Tiago de Medeiros Almeida. 
Prefeito do Município de Parelhas 
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