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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS
Gabinete do Prefeito

              DECRETO Nº 210, DE 30 DE ABRIL DE 2020.
Declara de Utilidade Pública para fins de Desapropriação de pleno domínio, parte de Imóvel situado no Município de Cabaceiras – PB e revoga o Decreto n°  180, de 6 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública da mesma área.
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$ 500,00 (quinhentos reais), parte de um terreno, medindo 68,30 metros de frente, 80,60 metros de fundos, 53,80 do lado esquerdo e 9 metros do lado direito (conforme laudo de avaliação), situado na zona rural deste município, no Sítio Alto Fechado, mais precisamente no triângulo que liga as comunidades de Alto Fechado à Tapera e do Alto Fechado à Caruatá de Dentro, pertencente ao Espólio do Sr. Adauto Sampaio de Araújo, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado no lugar Passassunga, deste Município, inscrito no C P F do MF sob o n° 218. 573.934 - 49. 
Parágrafo único. A área de que trata o caput deste artigo,  foi registrado, conforme Certidão de Inteiro Teor, em anexo, com matrícula n° 236, datado de 9 / 9 / 1980, e adicionalmente nos termos da escritura pública de compra e venda, lavrada no dia 3 / 7 / 1980, às fls. 63 e 64v do Livro de notas n° 46, do Cartório único Ofício.
Art. 2º O objetivo da desapropriação destina-se a permitir à Municipalidade promover a construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS, 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.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto n° 180, de 6 / 1 / 2020.  
Publique – se e cumpra – se.
TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL



