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DECRETO Nº 77, DE 24 DE MAIO DE 2022. 

 
  

"Declara de interesse público para fins de 

desapropriação, por via judicial, os 

imóveis que especifica, objetivando a 

implementação do projeto PARA 

DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DO 

ESPORTE NÁUTICO DE KITSURF, com 

posse imediata ". 

Considerando que a desapropriação é o instituto utilizado em nosso ordenamento 

jurídico para transferência da propriedade privada quando houver interesse público 
que a justifique e que beneficie o Município de Araruama; 

Considerando que compete ao Município, legislar sobre assuntos de interesse local, a teor do 
art. 30, inciso I, da Constituição Federal;  

Considerando que o art. 5º inciso XXIV, da Constituição Federal, prevê a “desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização 
em dinheiro”;  

Considerando ainda o que consta dos Autos do Processo Administrativo nº. 
5472.001.0007568/2022. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARARUAMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 69, da Lei Orgânica Municipal, nos termos 
das disposições da Lei nº 784, de 07 de novembro de 1993 c/c as disposições da Lei nº 
2.187 de 19 de junho de 2017, combinados com os artigos 2º e 6º do Decreto-Lei Federal 
nº 3.365, de 21 de junho de 1941; 

D E C R E T A: 

Art. 1º. É declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, por via judicial, 

as áreas de terras abaixo especificada, destinada a implementação do projeto PARA 

DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DO ESPORTE NÁUTICO DE KITSURF, imóveis 

abaixo descritos:  

a) Lote de terreno nº 1 (um) da quadra 7(sete), com área de 2.980,00m2, do 

Loteamento Pontinha do Outeiro, situado no lugar denominado Hospício, em 

zona urbana do 1º Distrito desde município de Araruama, Estado do Rio de 
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Janeiro, com as seguintes medidas e confrontações: a.1) Conforme memorial 

descritivo; 38,60m em curva de frente para a Praça situada na esquina das Ruas 

“J” e “K”, 66,00m pela linha lateral direita onde confronta com a área de recuo e 

jardins, 33,00m pela linha lateral esquerda onde confronta com o lote nº 02, 

62,26m em forma de um arco nos fundos ligado a um segmento de reta de 

20,00m, confrontando também com a área de recuo e jardins; a.2)  Conforme 

planta aprovada pela PMA em 30/10/1979; 38,60m em curva de frente para a 

Praça situada na esquina das Ruas “J” e “K”, 66,00m pela linha lateral direita 

onde confronta com a área de recuo e jardins, 53,00m pela linha lateral esquerda 

onde confronta com o lote nº 02, 62,26m em forma de um arco nos fundos 

ligados a um seguimento de reta de 20,00m, confrontando também coma  área 

de recuo e jardins. Estando no memorial de loteamento registrado na matrícula 

nº 15.548. 

 

b) Lote de terreno nº 2 (dois) da quadra 7(sete), com área de 1.050,00m2, do 

Loteamento Pontinha do Outeiro, situado no lugar denominado Hospício, em 

zona urbana do 1º Distrito desde município de Araruama, Estado do Rio de 

Janeiro, com as seguintes medidas e confrontações: 5,40m em reta mais 10,00m 

em meia curva que fazem frente para a Praça situada na esquina das Ruas “J” e 

“K”, 30,00m nos fundos confrontando com a área de recuo e jardins, 53,00m 

pela linha lateral direita onde confronta com o lote nº 01, 44,60m pela linha 

lateral esquerda que confronta com o lote 03. Estando no memorial de 

loteamento registrado na matrícula nº 15.548. 

Parágrafo único - Ambas de propriedade da Empresa Imobiliária Cardoso Limitada, 

conforme consta em RGI, esta com CNPJ nº 29.867.843/0001-71, em conformidade com 

os elementos constantes no processo administrativo nº 5472.001.0004669/2022, com 

posse imediata. 

Art. 2º. A desapropriação prevista no artigo anterior é declarada de natureza urgente, 
para os fins e efeitos do artigo 5º “e” artigo 15º, do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 
de junho de 1941. 

Art. 3º. O intuito da desapropriação é para a criação do espaço PARA 
DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DO ESPORTE NÁUTICO DE KITSURF, 
inclusive servindo o espaço para os campeonatos que virem a ser realizados na Cidade. 
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Art. 4º. Ao expropriado será efetuado o pagamento no valor de até R$ 522.067,00 
(Quinhentos e vinte e dois mil e sessenta e sete reais), através de deposito judicial ao 
tribunal de Justiça, vinculado ao processo judicial de desapropriação.  

Art. 5º. As despesas com a execução deste decreto correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DA PREFEITA, em 24 de maio de 2022. 

 

 

LIVIA BELLO 

“Livia de Chiquinho” 

             Prefeita 

 

 

 


