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PO a. 
SALA DE SESS 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A PERMUTAR O IMÓVEL 
QUE INDICA E ADOTA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE TAUA, ESTADO DO CEARA, no uso de 
suas atribuições legais: 

Art. 1° - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizada a 

permutar um imóvel pertencente ao Município de Tauã, medindo 400,28 m2 

(quatrocentos metros quadrados e vinte e oito decímetros quadrados), perímetro 

de 80,00 m (oitenta metros), com área edificada de 80,00 m2 (oitenta metros 

quadrados), onde funcionava a antiga Estratégia Saúde da Família- ESF da Vila 

de Joaquim Moreira, que se encontra em desuso, localizado na estrada que liga 

a Vila de Joaquim Moreira à Sede do Distrito de Marrecas, iniciando-se a 
descrição deste perímetro no vértice P00, de coordenadas N 9322614.34 me E 
338806.11 m, Datum SIRGAS 2000 com Meridiano Central -39, localizado a 
estrada que liga a Vila Joaquim Moreira a Sede do Distrito de Marrecas; deste, 
segue confrontando com Ao Leste: Espólio de Almerinda Gomes da Silva, CPF: 
507.375.623-15, com os seguintes azimute plano e distância:151º56'14.22" e 
19.80; até o vértice P01, de coordenadas N 9322596.87 m e E 338815.43 m; 
deste, segue confrontando Ao Sul: com Espólio de Almerinda Gomes da Silva, 
CPF: 507.375.623-15, com os seguintes azimute plano e 
distância:241 º22'26.38" e 20.00; até o vértice P02, de coordenadas N 
9322587.28 m e E 338797.87 m; deste, segue confrontando Ao Oeste com 
estrada que liga a Vila de Joaquim Moreira à Sede do Distrito de Marrecas, , com 
os seguintes azimute plano e distância:331 º22'24.98" e 20.00; até o vértice P03, 
de coordenadas N 9322604.84 me E 338788.29 m; deste, segue confrontando 
Ao Norte: com confrontante não identificado, com os seguintes azimute plano e 
distância:61º56'13.71" e 20.20; até o vértice P00, de coordenadas N 9322614.34 
m e E 338806.11 m, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano 
Central -39, tendo como DA TUM SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, 
área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. 

Art. 2º - O terreno objeto da presente permuta pertence ao Espólio de 
Almerinda Gomes da Silva, CPF Nº 507.375.623-15, com área de 1.215,00 m2 

(Um mil, duzentos e quinze metros quadrados), perlmetro de 144,00 m 
(cento e quarenta e quatro metros). Inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice P1, de coordenadas N 9322543,6005 m e E 3388803,7813 m, Datum 
SIRGAS 2000 com Meridiano Central -39, deste, segue confrontando com via 
pública estrada de Marrecas, com os seguintes rumo plano e distância: 
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S14º11'59.15"E e 45,00; até o vértice P2, de coordenadas N 9322587,2256 me 
E 338792,7427 m; deste, segue confrontando com imóvel pertencente ao 
Municipio de Tauá - antigo PSF, com os seguintes rumo plano e distância: 
S75º48'00.85"W e 27,00; até o vértice P3, de coordenadas N 9322593,8488 m 
e E 338818,9177 m; deste, segue confrontando com o confrontante não 
identificado, com os seguintes rumo plano e distância: N14º11'59.15"We 45,00; 
até o vértice P4, de coordenadas N 9322550,2237 me E 338829,9564 m; deste, 
segue confrontando com proprietário não identificado, com os seguintes rumo 
plano e distância: N75º48'00.85"E e 27,00; até o vértice P1 , de coordenadas N 
9322543,6005 m e E 3388803,7813 m, encerrando esta descrição. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, e encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central-39, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. 

Art. 3° - O imóvel em apreço destina-se à construção de um Centro 
de Referência de Assistência -Social - CRAS na localidade de Vila Joaquim 
Moreira, Distrito de Marrecas. 

Art. 4° - As despesas decorrentes desta lei, correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias. 

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CEARÁ, em 08 de outubro de 
2021. 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO- RESUMO 

Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAU 

Endereço: Vila Joaquim Moreira 
Bairro: Distrito de Marrecas 
Cidade: Tauá 

CEP: 63660-000 
UF: Ceará 

ART: CE20210874579 

Nº Matrícula 
xxxx 

IMÓVEL 

Tipo de Imóvel 
Terreno 

Área construí da 
0,00 m2 
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Localização 
VALOR DE MERCADO 

R$ 24.327,96 

DESCRIÇÃO DO IMOVEL 

Área do terreno 
1215,00 m2 

O imóvel dessa avaliação consiste em um terreno com área de 1215,00 m2, com frente 

de 45,00 metros e fundo 27,00 metros, predominantemente plano. 

O imóvel em tela faz parte do Espólio de Almerinda Gomes da Silva, CPF: 

507.375.623-15 

OBSERVAÇÕES 

Tauá/CE 
Outubro de 2021 


