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DECRETO Nº 163, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. 

Declara de Utilidade Pública para fins de 
Desapropriação de pleno domínio, parte de 
imóvel situado no Município de Cabaceiras – 
Estado da Paraíba.  

O Prefeito do Município de Cabaceiras, Estado da Paraíba, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no artigo 13, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município 
e de acordo com o que lhe faculta a alínea “i” do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 
de junho de 1941, alterada pela Lei Federal nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999, 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para os fins de desapropriação de seu 
pleno domínio, a se efetivar mediante acordo ou judicialmente, pelo preço fixo e 
irreajustável de R$ 1.000,00 (mil reais), parte de um terreno (Nirf 1.948.266-3), medindo 
50,00 ( cinquenta ) metros de frente, 45,00 ( quarenta e cinco ) metros de fundos, 50,00 ( 
cinquenta  ) metros do lado esquerdo e 45,00 ( quarenta e cinco ) metros do lado direito, 
conforme se comprova por meio do Laudo de Avaliação n° 004/2019, situado na zona rural 
deste município, denominado de Sítio Santa Cruz – Distrito Ribeira, situado a 15 Km da 
sede, pertencente ao Espólio do Sr. Adriano Marçal de Farias.  

Art. 2º O objetivo da desapropriação destina-se a permitir à Municipalidade 
promover à construção de uma Academia da Saúde, na zona rural deste município, 
constituindo-se obra de relevante interesse público. 

Art. 3º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta do Fundo de 
Participação do Município - FPF. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Publique-se e cumpra-se. 

                                        Cabaceiras/PB, 11 de setembro de 2019; 184 anos de Emancipação Política. 

 

 

 TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
              Prefeito Constitucional 
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