PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CNPJ N° 05.131.180/0001-64 - Fone: (93) 3547-3044 - RAMAL 204/207
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 - Centro - CEP: 68.250-000
Email: pmosemad@gmail.com

DECRETO N°. 391, de 07 de junho de 2021.
Dispõe sobre Reversão de Área de
Terras do Patrimônio Municipal e da
outras Providências.

O Sr. JAIME BARBOSA DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE ÓBIDOS, no uso
de suas atribuições legais, nos termos do art. 91, inciso IX da Lei Orgânica do
Município de Óbidos, etc...
CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 3.900/2011, que cria o Distrito Industrial
de Óbidos, para fins exclusivos de desenvolvimento industrial.
CONSIDERANDO que as empresas beneficiadas com lotes não cumpriram
com objetivos desta lei, principalmente com o que dispõe o art. 5o da supracitada lei,
que enfatiza as obrigações dos requerentes de procederem no local, às benfeitorias
relacionadas às suas atividades operacionais, dentro dos prazos estipulados.
CONSIDERANDO o crescimento desordenado do Bairro Perpetuo Socorro,
município de Óbidos - Pará, com aglomeração de pessoas em um determinado
espaço, devido a existência de moradias instaladas por famílias carentes èm vários
lotes na área do Distrito e os requerimentos da Câmara Municipal requerendo a
revogação da Lei que criou o referido Distrito Industrial de Óbidos, para fins de
moradia.
CONSIDERANDO o crescimento desordenado da cidade que gera carência
de infraestrutura e serviços públicos. Tendo em vista a preocupação com o bemestar da população a Prefeitura Municipal de Óbidos, no ano de 2021 busca
articulações políticas visando a implantação de serviços básicos de saúde e
educação no bairro do Perpetuo Socorro.
CONSIDERANDO que já temos sinalizado a implantação de uma escola de
14 salas de aula, de uma Unidade Básica de Saúde e de Uma Creche do “Programa
Creches por todo Pará” do Governo do Estado, para os quais, a princípio o município
precisa comprovar a previsão de terrenos regularizados Vê com dimensões
adequadas para firmar os referidos Convênios, a compro\)^ção dè terrenos
regularizados em nome do município é necessária para cadastramVnto d^| Qualquer
proposta nos ministérios e afins.
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CONSIDERANDO que além destas se faz necessário a previsão de terrenos
para implantação de serviços como CRAS e Unidade de Policiamento, serviços
mínimos necessários para o melhor atendimento da população do bairro;
CONSIDERANDO que fora concedido Direito Real de Superfície para Zimar
de Abreu Alves, CNPJ n° 11.829.062/0001-27, Lei n° 4.453/2014, Canto &
Albuquerque Itda, CNPJ n°. 07.629.052/0001-70, Lei n°. 4.835/2014, Anderson
Vasconcelos- de Siqueira, CNPJ n°. 23.396.618/0001-18, Lei n°. 5.108/2016,
Consterno - Construtora Terra Nova Ltda-ME, CNPJ n°. 05.898.211/0001-07, Lei
n°. 5.138 e Luiz P. de Mesquita - ME, CNPJ n°. 83.769.083/0001-05, Lei n°.
4.192/2012;
CONSIDERANDO por fim, que no artigo 7o de cada Lei acima mencionada diz
que “Incorre ainda o superficiário. e seus sucessores, nas penas de comisso, dentro
dos seis primeiros meses, não cercar, em sua totalidade, o terreno concedido, e se
dentro de um ano, não tiver cultivado e edificado em sua parte, ou dentro de três
anos não o tiver edificado completamente”.
DECRETA:
Art. 1o - Fica determinada a Reversão ao Patrimônio Municipal, as áreas de terras,
localizadas no Distrito Industrial a saber:
I - Área localizada na Rua sem denominação, s/n°. Distrito Industrial, medindo
55m (cinqüenta e cinco metros) de frente por 50m (cinqüenta metros) de fundos,
conforme Lei Municipal n°. 4.453/2013,Titulo n°. 125/20216, lavrado em fis. 125 e
verso do livro próprio de n°. 04 de 07 de junho de 2016.
II - Área localizada na Rua sem denominação, s/n°. Distrito Industrial, medindo
56m (cinqüenta e seis metros) de frente por 68m (sessenta e oito metros) de
cumprimento pelo lado direito, 75m (setenta e cinco metros) de cumprimento pelo
lado esquerdo e 54m (cinqüenta e quatro metros) de largura de fundos, conforme
Lei Municipal n°. 4.835/2014,Titulo n°. 145/2014, lavrado em fls. 159 e verso do
livro próprio de n°. 03 de dezembro de 2014.

III - Área localizada na Travessa 5, s/n°. Distrito Industrial, medindo 61,50m
(sessenta e um metro e cinqüenta centímetros) de frente por 53,50m (cinqüenta e
três metro e cinqüenta centímetros) de cumprimento pelo lado âweito, 56,50m
(cinqüenta e seis metro e cinquenta centímetros) de cumprimento» pelo lado
esquerdo, com 67,50 (sessenta e sete metros e cinquenta centímetro^hde lardur.a
de fundos, conforme Lei Municipal n°. 5.108/2016, Titulo n°. 002/2017, is^radojem
fls. 002 e verso do livro próprio de n°. 05 de 13 de junho de 2017.
\
\ \

IV - Área localizada na Travessa 5, s/n°. Distrito Industrial, medindoyjQm
(cinquenta metros) de frente por 95m (noventa e cinco metros) de fuirçM»>
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conforme Lei Municipal n°. 5.138/2016, Titulo n°. 188/2017, lavrado em fls. 188 e
verso do livro próprio de n°. 04 de 09 de junho de 2017.
V - Área localizada na Rua sem denominação, s/n°. Distrito Industrial, medindo
100m (cem metros) de frente por 98m (noventa e oito metros) de fundos, com
100m (cem metros) de largura no fundo, conforme Lei Municipal n°. 4.192/2012,
Titulo n°. 034/2012, lavrado em fls. 038 a 039 do livro próprio de n°. 02 de 26 de
dezembro de 2012.

Art. 2o - Determino que sejam promovidas as ações necessárias para a formalização
da reversão, lavrando a respectiva escritura pública e efetivando-se a sua averbação
junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca de Óbidos
ições ao contrário.
rt. 4o - Este Dea/reto ^ntrará em vigor na data de sua publicação
ê-se ciência, Publiqu s-se, Registre-se e Cumpra-se.
INETE DO 3RÉF zjjO MUNICIPAL DE ÓBIDOS, em 07 de junho de 2021.

Registrado e publicado na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
DESE
NO, em 07 de junho de 2021.

LIND
NttO
Secretário Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano

Republicado por incorreção

