>
i

?

w
'

'

W/j M

-

Rua Coronal Aiexanzito, 1272 Fariu Brito
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AS ROTOAS EX! rtivaiio UDCAI

DECRETO N° 56 / 2019.
DISPÕE SOBRE AFETAÇÃO DE ÁREA
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE
PARA USO ESPECIAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Aracati, Ceará, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela legislaçã o vigente, que confere o art. 52, inciso V, da Lei Orgâ nica.
Considerando que afeta ção e desafetação dizem respeito aos fins para os quais está
sendo utilizado o bem pú blico;

Considerando que a afetação consiste na destinação conferida ao bem p ú blico
transformando-o em bem de uso comum do povo, uso especial ou em bem dominical, que
pode ser feita por ato administrativo;
Considerando a necessidade de destinação de imóvel do Municí pio para a instalação
da Central Municipal de res íduos.
DECRETA :
2
Art. Io . Fica institu ída gravame de afetação em área correspondente a 15.000m do
e
im óvel Matr ícula de n° 7.637 (sete mil, seiscentos e trinta e sete), do Cartório Alexandr
o
Gondim , 2 Ofício da Comarca de Aracati-Ce.

Art. 2o. Em razã o do presente gravame, fica estabelecido que no imó vel acima citado
será instalada a Central Municipal de Res íduos.
Art. 4o. Fica a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração autorizada a
adotar as provid ê ncias necessá rias à efetivação de que trata o presente Decreto.

o
Art. 5o - As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta da dotaçã
espec ífica consignada em orçamento próprio .
Art. 6o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço da Liberdade da Prefeitura Municipal do Aracati/ Ce, em 04 julho de 2019.
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Bismarck Costa Lima Pinheiro Maia
PREFEITO DO MUNICÍPIO DO ARACATI
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