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PUBLICAçAO
DECIIIITO No 775/2021, DE 02 DE DEZEMIiIIO DI,l 2021.

Certiíco Para todo§ os Íins

o documento Presente fot

" Declara de utilidade pública, para efeito de
desapropriação, cts imóveis que especifica e dá
outras providências".

O PIIEFEITO DE EDÉIA, Estado de Goiás, usando das atribuições legais que

lhe foram conferidas pela Constituição da República e pela Lei Orgânica do Município e

CONSIDEITANDO o intento da Prefeitura Municipal em construir o Distrito

Agroindustrial de Edéia, de maneira a oportunizar o fomento do setor em nossa

municipalidade, com o crescimento de suas principais atividades comerciais/remuneratórias e,

de igual forma, possibilitar o engrandecimento das empresas locais, como também a vinda de

novos investidores;

CONSIDERANDO o interesse público advindo da obra infraestrutural,

conjuntamente com as melhorias urbanísticas expectadas, que oportunizarão o crescimento de

nossa urbe e, consequentemente, melhoria na qualidade de vida dos cidadãos edeenses;
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CONSIDERANIDO, por fim, o Laudo de Avaliação, confeccionado pela

Comissão dc Avaliação de Imóvel, como também do estudo técnico promovido pela Secretaria

Municipal de Administração, por meio do qual se promoveu a escolha do imóvel ideal ao

atendimento do interesse público.

DECRETA:

Art. 1" - Fica declarado, como utilidadc pública, para fins de desapropriação

em favor do Município de Edéia, visando a construção e desenvolvimento do Distrito

Agroindustrial de Edéia e, consequentemente, fomento dos setores fabris e comerciais desta

municipalidade, a seguinte gleba de terra:

I - Gleba dc terra encontradiça em meio ao imóvel rural rcgistrado sob a

matrícula de no 5.317, cuja descrição corresponde à "Inicia-se no vértice DQN-M-0025, de

coordenadas N 8.080.977,397m e E 617.510,162m, situado na margem direita da GO 215

sentido Edealina a Edéia; deste, segue confrontando com a margem direita da GO 215

sentido lidealina a Edéia com os seguinte azimutes e distôncias: 300"12'43" - 256,66m, aÍé o

vértice DQ\{-P-)}A1, de coordenadas N 8.081.106,546m e E 617.288,367m; 293"16'57" --

161,01m, até o vértice DQN-P-0002 de coordenadas N 8.081.170,199m e E 617.110,442n:

283"51'22" * 115,30m, até o vértice DQNP-0003 de coordenadas,V 8.081.205,118m e li
616.999,401rn; 274"25'15" 321,27m, até o vérÍice DQI{-P-0004 de coordenadas i'{

8.081.229,881m e E 616.679,093m; siÍuado no limite da margem direita da GO-320 sentido

Vicentinópolis a Edéia; deste, segue confronÍando com a margem direiÍa da GO-320 sentido

Vicentinópolis a lidéia; com os seguintes azintutes e disÍíincias; 273"13'08" 14,00m, até o
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vértice Vl de coordenadas 1/ 8. 08I .2 30,789m e E 61 6.665, I 2 3m, enÍão, segue-se pelo azimute

3"32'21" por l56,7lm até o vértice V2, de coordenadas 1/8.080.363,632nt e E 615.351,731m,

daí, segue-se pelo azimute 91"51'00" por 15,16m aÍé o vérÍice V3, de coordenadas l'{

8.080.363,120 e E 615.367,182m, de onde segue-se pelo azimute 91o24'l5" por 335,27m, ate

o vértice V4, de coordenodas t/ 8.080.337,277m e E 615 701,156m; deste, segue-se pelo

azimute 103"54'22" por 171,23m, até o vértice V5, de coordenctdas N 8.080.296,126m e E

615.867,668m; de onde se segue pelo azimute ll3"l6'57" por 183,45m , até o vértice V6, de

coordenadas N 8.080.223,615 m e E 616.036,177 m; então seglte-se pelo azimute 120'12'43"

por 213,72m, até o vértice V7, de coordenadas i/8.080.100,977 m e E 616.246,790m; deste,

segue -se pelo azimute 202"4'55" por 158,80m, até encontrar-se com ovértice DQN-M-0025,

de coordenadas N 8.080.977,397m e E 617.510,162m, onde iniciou-se essa delimitação."

Art.2" - Nos termos prcvistos no ar1. 15 do Decreto-Lei dc nu 3.365. de 2l de

junho de 1941, com redação dada pela Lci Fcderal no 2.786, de 2l dc maio dc 1956, a

desapropriação de clue trata este Decreto exige urgência na sua concretização, justificando,

assim, a adoção da providência de imissão provisória na posse dos imóveis.

Art. 3o - O Município de Edéia promoverá as medidas administrativas e

judiciais apropriadas à execução deste Decreto.

Art. 4' - Os recursos orçamentários e financeiros necessários e suficientes à

concretização da desapropriação de que cuida este Decreto advirão do lesouro Municipal, sob

dotação orçamentária, relativos ao corrente exercício, sendo que a correspondente execução é

condicionada ao atendimento das cxigências e lbrmalidade legais dc ordem econômica,

Ílnanceira e orçamentária.

Art. 5' - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
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disposições em contrário

ITEGISTIIE-SE,
PUBLIQUE-SE,

AND
Municipal
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