
`-.:I:,...``..

Gestao 2021/2024

I]STAD0 DE MAT0 GROSS0
PREFHITURA MUNICITAL DE COMODORO

DECRET0 N.° 40/2021
DE:  09.06.2021

"I)echt.a  de  ut;lidale  ptiblica,  para  fi.ris  de  desapTopriapdo,

andgdvel  ou  judicial  e  posterior  1.egularkec6o   anbiedaL   o
in6val  qua  espedfica,  onde  sQ  locoliza  I.d  miiis  de  30  anos  r\
repositdrio de resid..os s6lidos urbanos".

ROGERIO  VILELA  VICTOR  DE  OLIVEIRA,  Prefeito
Municipal  de  Comodoro,  Estado  de  Mato  Grosso,  no  uso  de  suas  atribuig6es
legais, notadamellte o iliciso IX, do art. 58, da LOM, etc.

CONSTDEH4JVD0  o art.  23,  VI,  da  Constituigao  Federal  de  1988,  que
disp6e ser de competencia comum da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municipios, proteger o  meio  ambiente  e  combater a poluigao  em  qualquer
de suas formas;

CONSTDEft4IVDO os termos do art.  225, da Lei Fundamental, que aduz
cTne  "todos  tern direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente  equihbrado,  bern  de
uso comun do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Pckblico  e  a  coletividade  o  clever  de  dofende-lo  e  preservd-lo" > comardo  esse
que  tambem  encontra  coro  no  art.  236  da  Constituigao  do  Estado  de  Mato
Grosso e no art.  199 da Lei Organica Municipal;

COIVSJDER4IVD0 que e de competencia do municipio o planejamento e
execugao  das  ag6es  de  controle  do  meio  ambiente  e  do  saneamento basico  na
area de abrangencia local, a teor do inciso XIII, do §4°, do art.178, da LOM;

CONS+DER4IVDO  que  cumpre  ao  Municipio,  na  promogao  de  tudo
quarto  respeite  ao  interesse  local  e  ao  bern-estar  de  sua  populagao,  adquirir
bens,  inclusive  mediante desapropriagao,  por necessidade  ou utilidade  ptiblica,
ou por interesse social, consoante art. 5°, c, da Lei Orginica Municipal; e

CONSIDER4^DO  que  faz  parte  das  diretrizes  da  politica  urbana,  a
manutencao do sistema de limpeza urbana, coleta, tratamento e destinapao final
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do  lixo,  conforme  disposigao  do  Plano  Diretor  Participativo  e  o  Processo  de
Planejamento   e   Gestao   do   Desenvolvimento   Sustentavel   do  Municipio   de
Comodoro-MT, Lei n°.1.557/2014, art.  76, X;

DHCRETA

Art. 1°. Fica declarada de interesse e utilidade pdblica, para o
tim  de  ser  desapropriada pelo  Municipio  de  Comodoro,  pela  via  amigavel  ou
judicial,  e destinada a receber a devida regularizapao ambiental concomitante  a
edificacao de obras civis para realizar o recebimento, a separacao e a destinapao
final adequada dos residuos s6hdos orgfinicos e reciclaveis, uma gleba de terras
rurais  medindo  26,0000  ha  (vinte  e  seis  hectares),  situada  neste  municipio,  a
qual se encontra dentro das medidas, 1imites e confrontae6es a seguir descritos e
caracterizado s :

§1u.  Inicia-se  a  descrigao  do perimetro  no  v6rtice M-Ol,  de  coordenadas
(Longitude:       -59°50'20,954",       Latitude:       -13°39'43,428");       deste,       segue
confrontando  com  Estrada  Vicinal,  com  os  seguintes  azimutes  e  distincias:
95°59'  e  637,36  in ate  o  v6rtice  M-02,  (Longitude:  -59°49'59,862",  Latitude;  -
13°39'45,594"); deste, segue confrontando com Rodovia Estadual MT-235, com
os  seguintes  azimutes  e  distfrocias:     152°53'  e   19,78  in  ate  o  vchice  Mro3,

(Longitude:  -59°49'59,562", Latitude:  -13°39'46,167"); 207°33'  e  185,09  in ate o
voice   M-04,   (Longitude:   -59°50'02,412",   Latitude:   -13°39'51,506");   deste,
segue  confrontande  com  Fazenda  Ague Boa I,  matricula n°  1629,  proprietiria
Agropecudria Masutti Ltda,  com os  seguintes  azimutes  e  distancias:    179°00' e
264,61    in   ate    o    vchce    Mro5,    (Longitude:    -59°50'02260",    Latitude:    -
13°40'00,115");    276°41'    e    608,92    in   ate    o   v6rtice   Mi)6,    (Longitude:    -
59°50'22,384",  Latitude:  -13°39'57,806");    05°33'  e  443,95  in ate  o  virtice  M-
01,  ponto   inicial  da  descrigao   deste  perimetro.   Todas   as   coordenadas  aqui
descritas  estao  georreferenciadas  ao  Sistema Geod6sico  Brasileiro  tendo  como
ddatum o  SRGAS2000.   A area foi obtida pelas coordenadas cartesianas locals,
referenciada  ao   Sistema  Geodesico  Local  (SGL-SIGEF).  Todos  os  azimutes
foram   calculndos  pela  formula  do  Problema  Geoddsico   Inverso   (Puissant).
Perimetro    e    Distancias    foram    calculados   pelas    coordenadas    cartesianas
geoc€ntricas.
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§2°. O im6vel descrito no §1° deste artigo sob a denominaeao de "Fazenda
Agua  Boa",   pertencente   a   Agropecuatia   Masutti   Ltda,   esfa   localizado   na
Rodovia Estadual MT-235,  sendo  objeto  da matricula originalia de n.1.557  do
Registro de Im6veis da Comarca de Comodoro.

Art.  20. As  despesas  com  a  execugao  do  presente  Decreto
coITerao por conta das dotag6es pr6prias do orfamento vigente, e dos exercicios
vindouros  se necessdrio,  incluindo  despesas  de  cart6rio para outorga e registro
do titulo translativo da propriedade.

Art.   3°.   Este   Decreto   entrara   em  vigor  na   data  de   sua
publicagao.

Art. 4°. Revogam-se as disposig6es em contralio, em especial
o Decreto n°. 32/2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Comodoro, Estado de
Mate Grosso, aos 9 (move) dias do mss de junlio de 2021.

de Oliveira
Preieith Municipal
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