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DECRETO Nº 089, DE 07 DE JUNHO DE 2022. 

 
 

 "Declara de interesse público para fins de 
desapropriação, por via administrativa podendo 
ser convertida em judicial, os imóveis que 
especifica, objetivando a construção da sede 
própria da Secretaria Municipal de Educação e 
seus anexos". 
 

- Considerando a necessidade de adquirir uma sede própria para a Secretaria 
Municipal de Educação, gerando com isso economicidade ao Município, que hoje tem 
custo com locação; 
 
- Considerando que a área escolhida e a proximidade com a rodoviária vêm a 
privilegiar o acesso aos servidores, alunos, pais de alunos e Cidadãos Araruamenses 
em geral; 
 
- Considerando que o local ora desapropriado, trata-se de imóvel lançado ao abandono 
o que enseja em poluição visual no centro da Cidade; 
 
- Considerando que além de abrigar a Secretaria Municipal de educação tal área 
também será utilizada para garagem dos ônibus escolares municipais, almoxarifado, 
sede para ministração de cursos e treinamentos, além do NAE (Núcleo de 
Atendimento ao Educando). 
 

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 
administrativa, podendo se tornar judicial, a área de terras abaixo especificada, 
destinada a construção do Complexo da Secretaria de Educação Municipal, onde 
abrigará a sede da Secretaria, a garagem dos ônibus escolares municipais, o 
almoxarifado, o centro para ministração de cursos e treinamento e o NAE;  imóveis 
estes, os de matrículas nº 10.144-A, 10.145-A e 3.094-A, medindo num total 3.653 m² em 
terreno e 2.739 m² em benfeitorias. Localizados respectivamente Lote de terreno de nº 
07, situado na Rua 15, atual Rua México; Lote de terreno de nº 09 situado na Rua 15, 
atual Rua México; Lotes de terreno nº 03 e nº 05 situado na Rua 15, atual Rua México e 
os Lotes de terreno nº 09 e nº 11 situados na Av. Araruama; todos fazendo parte do 
Loteamento Parque Hotel da Cidade de Araruama/RJ – com registro no Cartório de 
Tabelionato de Notas, Protestos de Títulos e 2º Ofício de Registro de Imóveis de 
Araruama/RJ, de propriedade de em nome da Empresa Bar Restaurante Hotel Balneário 
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Ltda, CNPJ nº 28.529.097/0001-43, em conformidade com os elementos constantes no 
processo administrativo nº 5472.001.0009841/2022, 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 da Sede da Secretaria de Educação 
Municipal e seus anexos, que será de grande utilidade pública e economicidade 
municipal.  

Art. 4º. As despesas com a execução deste decreto correrão por programa de trabalho 
vinculado a Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista que o mesmo atenderá 
aos alunos da rede Pública Municipal. Tudo registrado no processo administrativo já 
mencionado no art. 1º. 

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

 

GABINETE DA PREFEITA, em 07 de junho de 2022. 

 

LIVIA BELLO 

“Livia de Chiquinho” 

             Prefeita 

 


