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DECRETO Nº 86, DE 19 DE MARÇO DE 2018.   

 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA 
FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO 
DOMÍNIO, PARTE DE TERRENO 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$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), parte de um terreno, perfazendo 
uma área de 3m X 162m (conforme laudo de avaliação), situados neste município ao 
lado direito da Rua Jose Osmário de Lima, zona urbana, lançado para fins de 
tributação em nome de ANTÔNIO DE FARIAS MADUREIRO, Registrado no Serviço 
Notarial e Registral Imobiliário desta Comarca sob nº R. 07 – MATRICULA Nº 389, 
folha 104v, livro 2-B, assim delimitada: 

“Sítio Cabaceiras, Distrito e Município de Cabaceiras, medindo 55 braças de largura 
por duzentas (200) de comprimento, ou seja, cinco (5) hectares, com os seguintes 
limites: Ao Norte, com terras de Cícero de Carvalho Nóbrega; Ao Nascente com terras 
de Severino Piragibe Pereira Pombo, pela cerca existente; Ao Sul, com o perímetro 
desta cidade a começar do Nascente e encontrar o Cruzeiro que está localizada nas 
proximidades do açude público, que fica ao Poente desta mesma cidade e daí para 
cima pela estrada de rodagem que segue desta Cidade a Barra de Xandú; Ao Poente, 
com terras da propriedade Macambira, terminando o terreno supra descrito no ponto 
onde encontram as duas estradas. 
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Art. 2º O objetivo da desapropriação destina-se a permitir à Municipalidade 

promover a pavimentação em pedra, tipo calçamento, da Rua José Osmário de Lima, 
nesta cidade, constituindo-se obra de relevante interesse público. 

Art. 3º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta do 

Fundo de Participação do Município. 

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

  

Cabaceiras/PB, 19 de março de 2018. 

  

  

 
 


