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DECRETO Nº 138, DE 22 DE MARÇO DE 2019.  

Declara de Utilidade Pública para fins de 
Desapropriação de Pleno Domínio, parte do 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 até R$ 
6.000,00 (seis mil reais), parte de um terreno, perfazendo uma área de 140m de comprimento, 10m 
do lado esquerdo e 5m do lado direito, metragem do terreno = 1.050m² (conforme laudo de 
avaliação), situado na zona urbana deste município, delimitando-se com a Rua Raul Albuquerque 
Dinoá, desmembrada da propriedade pertencente aos herdeiros do espólio de Manoel Cavalcante 
de Farias (conforme escritura), Registrado no Serviço Notarial e Registral Imobiliário desta 
Comarca MATRICULA Nº 835, livro 2-B, assim delimitada:  

“terra no subúrbio desta cidade de Cabaceiras (PB), situada neste distrito e Município de 
Cabaceiras (PB), medindo 120 hectares, com os seguintes limites e confrontações: ao NORTE, 
uma parte, com cinquenta (50) de comprimento, com terras de DAMIÃO RAMOS DE SAMPAIO, 
pelo antigo caminho do banho que passava pelo pé do serrote do POÇO SALGADO, outra parte, 
numa extensão de cento e cinquenta (150) braças, com a vasante e o patrimônio da Igreja Matriz, 
servindo de divisão da rua desta Cidade, que fica ao sul e o restante, numa extensão de 
quinhentos e sessenta (560) braças com o patrimônio da Prefeitura Municipal; ao LESTE, 
começando do ponto onde finda o limite norte, seguindo em direção sul, a confrontar com um pé de 
juazeiro na distância de sessenta (60) braças, com terras de Antônio Paulino da Silva e deste ponto 
a confrontar com a boca do riacho que deságua no rio vindo da BOA IDEIA, numa extensão de 
duzentos e quarenta (240) braças, com terras de José de Arimateia rocha e outra parte do mesmo 
lado do leste, com terras de Gonçalo ANTONIO DE MARIA, pela cerca do cercadinho da Boa Ideia;  
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ao SUL, uma parte com terras do mesmo GONÇALO ANTONIO DE MARIA, seguindo do rio 
pelo meio do riacho acima dito a encontrar a cerca já referida, na distância de trezentos e vinte 
(320) braças e outra parte, partindo do Leste em direção ao OESTE, por uma picada, onde estão 
encravados marcos de pedra, com terras de De. MARIA PEREIRA DE ARAÚJO, vulgo CACILDE, 
até completar trezentos e noventa e duas (392) braças daí, continuando na mesma direção se 
divisando com ANTONIO MADUREIRO DE BARROS, pela estrada que vai para Bertioga até 
completar oitenta e sete (87) braças, continuando daí obedecendo a mesma direção, com terras de 
JOÃO GLÁUCIO VIEIRA SOUTO MAIOR,  até a cerca do cercado hoje de propriedade dos 
herdeiros de FRANCISCO DA COSTA RAMOS, na distância de trezentos e noventa (390) braças e 
ao OESTE, com terras dos referidos herdeiros de Francisco da costa ramos, numa extensão de 
quinhentos (500) braças, servindo de divisão a estrada que vai desta Cidade a SÃO DOMINGOS e 
a cerca do cercado dos ditos herdeiros de FRANCISCO DA COSTA RAMOS, com as benfeitorias e 
plantações existentes”. 

Art. 2º O objetivo da desapropriação destina-se a permitir à Municipalidade promover o 
realinhamento de um trecho da Rua Raul Albuquerque Dinoá para pavimentação em 
paralelepípedo, 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, 22  de  março de 2019; 183 anos de Emancipação Política. 
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