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PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº31.615, de 28 de outubro de 2014

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA, PARA FINS DE DESAPRO-
PRIAÇÃO, AS ÁREAS E IMÓVEIS
QUE INDICA, COM SUAS BENFEI-
TORIAS E SERVIDÕES, LOCALI-
ZADA NO MUNICÍPIO CEARENSE
DE FORTALEZA, DANDO OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 88, incisos IV e VI, da Constituição Estadual, e
com fundamento no Decreto-Lei 3365/1941, com as alterações do
Decreto-Lei 9.282/1946, da Lei 2.786/1956, da Lei 4.686/1965, do
Decreto-Lei 856/1969, da Lei 6071/1974, da Lei 6.602/1978, da Lei
6306/1978, da Lei 9.785/1999, da Medida Provisória 2.183-56/2001, e
da Lei 11.977/2009. CONSIDERANDO que o Departamento Estadual
de Trânsito - DETRAN é responsável pelo planejamento, coordenação,
execução e controle de todas as atividades relacionadas ao trânsito e
seus elementos; CONSIDERANDO que o desempenho das atribuições
do DETRAN é fundamental para estabelecer a ordem, segurança e
cumprimento das leis nas vias; CONSIDERANDO a necessidade de
disponibilizar infraestrutura para a adequada prestação dos serviços,
proporcionando assim a sua ampliação na região; DECRETA:

Art.1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel com suas benfeitorias, servidões, acessões e
outros acessórios, situado no município cearense de Fortaleza, existentes
na área total de 2.543,38 m², conforme estabelecido no anexo I deste
Decreto e na poligonal descrita a seguir:

O domínio pleno (direto e útil) de um terreno de formato irregular,
situado nesta capital, no Bairro Dionísio Torres, com frente para
a Avenida Pontes Vieira, s/n, com as seguintes orientações, medidas
e confrontações: Ao Norte (frente), partindo do ponto P01, com
coordenadas N 9585378,46 e E 555725,48 e ângulo interno de
65º35', na direção oeste-leste, até encontrar o ponto P02, por
onde mede 45,00m, confrontando com a Av. Pontes Vieira; Ao
Leste (lado direito), dividido em três segmentos de reta, o primeiro,
partindo do ponto P02, com coordenadas N 9585383,48 e E
555770,2, e ângulo interno de 149º31', na direção noroeste-
suldeste, até encontrar o ponto P03, por onde mede 8,08m,
confrontando com a Avenida Pontes Vieira; o segundo, partindo
do ponto P03, com coordenadas N 9585380,19 e E 555777,57,
e ângulo interno de 153º6', na direção noroeste-suldeste, até
encontrar o ponto P04, por onde mede 8,90m, confrontando
com a Rua Prof. Aderbal Nunes Ferreira; e o terceiro, partindo do
ponto P04, com coordenadas N 9585373,27 e E 555783,18, e
ângulo interno de 122º32', na direção norte-sul, até encontrar o
ponto P05, por onde mede 39,61m, confrontando com o terreno,
com frente para a Rua Prof. Aderbal
Nunes Ferreira, pertencente à Prefeitura Municipal de
Fortaleza; Ao Sul (fundos), partindo do ponto P05, com
coordenadas N 9585335,7 e E 555770,64 e ângulo interno
de 120º16', na direção leste-oeste, até encontrar o ponto
P06, por onde mede 53,80m, confrontando com a faixa de
domínio da Linha Férrea do Metrofor; Ao Oeste (lado
esquerdo), dividido em três segmentos de reta, o primeiro,
partindo do ponto P06, com coordenadas N 9585324,68 e E
555717,98, e ângulo interno de 107º24', na direção sul-norte,
até encontrar o ponto P07, por onde mede 20,50m,
confrontando com parte da lateral do terreno do imóvel de
nº2570, com frente para a Avenida Pontes Vieira; o segundo,
partindo do ponto P07, com coordenadas N 9585342,57 e E
555707,98, e ângulo interno de 72º16', na direção oeste-
leste, até encontrar o ponto P08 por onde mede 35,40m,
confrontando com os fundos do terreno do imóvel de nº2600,
com frente para a Av. Pontes Vieira, e o terceiro segmento

partindo do ponto P08, com coordenadas N 9585349,61 e E
555742,67, e ângulo interno de 289º4', na direção sul-norte,
até encontrar o ponto P01, por onde mede 33,58m, também
confrontando com o terreno do imóvel de nº2.600, com
frente para a Av. Pontes Vieira, fechando assim, uma poligonal,
com área territorial de 2.543,38 m². Todas as coordenadas
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro no
DATUM Sirgas2000, no plano de projeção do tipo UTM.

Art.2º. A desapropriação da área descrita no artigo anterior
destina-se à construção de um Posto Central do Detran, situado no
Município Cearense de Fortaleza.

Art.3º. Caberá à Procuradoria Geral do Estado, por meio da Comissão
Central de Desapropriações e Perícias da Procuradoria do Patrimônio e do
Meio Ambiente, proceder, por via administrativa ou judicial, a desapropriação
prevista neste decreto, nos termos da Lei Complementar nº58, de 31 de
março de 2006, alterada pela Lei Complementar nº60, de 6 de dezembro de
2006 e pela Lei Complementar nº61, de 14 de fevereiro de 2007.

Art.4º. As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta da
dotação orçamentária do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN.

Art.5º Revogam-se as disposições em contrário.
Art.6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 28 de outubro de 2014.

Cid Ferreira Gomes
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Francisco Adail de Carvalho Fontenele
SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA

ANEXO I  A QUE SE REFERE O DECRETO 31.615 DE 28 DE
OUTUBRO DE 2014
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