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DECRETO Nº 37/2020                                     

 

DESTINA A ÁREA PÚBLICA QUE INDICA PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL 

DE RESÍDUOS, COM A FINALIDADE DE 

DESENVOLVER A COLETA SELETIVA 

MÚLTIPLAS PARA ATENDIMENTO AO 

CONTRATO DE RATEIRO DO CONSÓRCIO 

PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS 

SÓLIDOS NA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL 

Nº 01/2020, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE 

QUIXADÁ. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÁ, ESTADO DO CEARÁ, JOSÉ ILÁRIO 

GONÇALVES MARQUES, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica, 

maximamente a norma entabulada no art. 69, IV, e ainda, 

CONSIDERANDO os Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade 

e Eficiência. 

CONSIDERANDO A Lei Federal 11.107/2005 que regulamentou o Art. 241 da 

Constituição Federal e estabeleceu normas gerais de contratação de consórcios públicos. 

Considerando ainda que os consórcios públicos deram forma à prestação regionalizada de 

serviços públicos instituída pela Lei Federal de Saneamento Básico (Lei 11.445/2007) e que 

é incentivada e priorizada pela Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 

12.305/2010), bem como pelo Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Ceará, Lei 

nº 16.032/16; 

CONSIDERANDO a necessidade desta Administração Pública Municipal estar alinhada ao 

Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Ceará (Lei 16.032/16), na necessidade de 

destinar um espaço com condições de implementação de Centro de Triagem nas modelagens 

expostas pelo Consócio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Central 1, o qual 

este município é consorciado; 

CONSIDERANDO que mencionado equipamento visa criar uma Central Municipal de 

Resíduos, com a finalidade de implementar uma área de Coleta Seletiva Múltipla, no imóvel 

abaixo descrito em Quixadá, Estado do Ceará. 

CONSIDERANDO ainda, em razão da localização geográfica do referido imóvel, para 

atender em caráter permanente a necessidade pública para beneficiar toda a sociedade sobre 

Coleta Seletiva Múltipla de Resíduos. 

 



DECRETA  

 

Art. 1º Destina a área pública para implementação de uma central de resíduos no terreno 
urbano, com área de 20.083m² (vinte mil e oitenta e três metros quadrados), com as seguintes 
metragens e confrontações: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-00, 
(coordenada N: 9449606.00m e E: 500010.00m) até o vértice V-01 (coordenada N: 
9449505.00m e E: 499837.00m) e destes até o vértice V-02 (coordenada N: 9449427.00m e 
E: 499871.00m) segue  até o vértice V-03 ( coordenada N: 9449492.00m e E: 500046.00m) 
deste segue até o vértice V-00 (coordenada N: 9449606.00m e E: 500010.00m), ponto inicial 
da descrição deste perímetro. A área descrita margeia a BR-122 pelos vértices V-00 e V-01, 
tais pontos foram determinados obedecendo a legislação pertinente do DNIT, livrando 
45,00m de distância dos vértices citados acima com o eixo da via. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, tendo como Datum o WGS-84.  

§1º- Fica estabelecido que sobre o terreno acima descrito, respeitando o limite da área 

descrita e caracterizada como central municipal de resíduos, somente poderão ser 

desenvolvidas as atividades de coleta seletiva múltipla, a ser implementada pelo município de 

Quixadá/CE. 

§2º - O orçamento para implementação da central de resíduos e outras ações, poderá contar 

com o repasse para o fundo regional da cota-parte anual promovida pelas receitas do ICMS 

a serem realizadas, em função da participação no índice municipal de qualidade do meio 

ambiente – IQM e outras fontes orçamentárias, caso necessário. 

Art. 2º- Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrários. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá – Ceará, 29 de junho de 2020. 

 

 

 

 

José Ilário Marques 

Prefeito Municipal de Quixadá 

 


