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Decreto nº 032, de 06 de setembro de 2022. 

 
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor 

do Município de Aurora do Pará, o imóvel que menciona, 

localizado às margens da BR-010, KM 61, bairro Zona Rural neste 

Município destinado à construção de um Aterro Sanitário e dá 

outras providências. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ, Excelentíssima Senhora VANESSA 

GUSMÃO MIRANDA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal de 1988 e 

pela Lei Orgânica Municipal, em conjunto com o que dispõe o inciso VI do art. 8º da Lei Federal nº 12.608, 

de 10 de abril de 2012; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 198/2022/PJAP, de ordem do Promotor de Justiça Titular de 

Aurora do Pará, cujo objeto versa sobre a necessidade de ações que reestabeleçam o saneamento público 

municipal, bem como se tomem providências quanto ao tratamento de lixo no município; 

CONSIDERANDO a certidão do departamento de terras urbanas que comprova a escassez de outros 

imóveis que possam ser destinados para o objeto proposto, bem como que o imóvel já está sendo utilizado 

para destinação de lixos do município de Aurora, conduzindo a administração pública a tomar medidas de 

alçada antecipatórias no sentido de evitar tais prejuízos; 

CONSIDERANDO AINDA que o titular do imóvel foi devidamente notificado por esta 

Administração Municipal, bem como fora realizado laudo do local, sendo apresentado ao titular que 

prontamente concordou com a avaliação a ser indenizada, conforme consta Notificação e Ata arquivadas 

na Prefeitura Municipal; 

 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor do Município de 

Aurora do Pará o imóvel rural localizado às margens da BR-010, KM 61, “Sitio Bela Vista”, bairro Zona 

Rural de Aurora do Pará, medindo 250m (duzentos e cinquenta metros) de frente, 350m (trezentos e 

cinquenta metros) pelas laterais esquerda e direita e 250m (duzentos e cinquenta metros) pelos fundos. 

Art. 2º Concluído o processo de desapropriação, o imóvel a que se refere o art. 1º será destinado ao 

uso do Município de Aurora do Pará através da execução de plano de estruturação de um aterro sanitário 

na forma do que prevê o art. 5º, inciso “d” do Decreto-Lei nº3.365, de 21 de junho de 1941. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do disposto neste Decreto correrão à conta das dotações 

consignadas no orçamento do Município de Aurora do Pará. 

Art. 4º A Procuradoria-Geral do Município de Aurora do Pará fica autorizada a promover, na forma 

prevista na legislação, a desapropriação do imóvel a que se refere o art. 1º, e pode, para efeito de imissão 

provisória na posse, alegar urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 

1941. 
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Art.5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se e Publique-se. 

Aurora do Pará, 06 de setembro de 2022. 

 

 

VANESSA GUSMÃO MIRANDA 

Prefeita de Aurora do Pará. 
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