

                                                                         Município de Cabaceiras
Prefeitura Municipal de Cabaceiras
Gabinete do Prefeito


DECRETO Nº 268, DE 8 DE ABRIL  DE 2021.  
  
Declara de Utilidade Pública para fins de Desapropriação de pleno domínio, parte de terreno situado no perímetro urbano do Distrito Ribeira deste Município.

O Prefeito Constitucional 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$ 500,00 (  quinhentos reais), parte de um terreno privado, perfazendo uma área total de 1.200 m² ( mil e duzentos metros quadrados ), conforme Laudo de Avaliação nº 05 / 2020,  em anexo, situado no perímetro urbano do Distrito Ribeira deste Município, com registro no Serviço Notarial e Registral Imobiliário desta Comarca, lançado para fins de tributação em nome de Justina Maria Duarte, conforme se comprova por meio da Certidão de Inteiro Teor  datada de 7 de abril de 2021, em anexo.
Parágrafo único.  A parte de terreno de que trata o caput deste artigo, possui os  confrontos limítrofes abaixo elencados:
I – ao norte, com as terras pertencentes ao patrimônio aos herdeiros de Arnold Pereira Duarte;
II -  ao sul, com a Rua Manoel Acácio de Araújo;
III – a  leste, com o terreno  pertencente ao patrimônio da municipalidade, especificamente onde foi  edificado o Arraial Popular ( demolido ); e,
IV – a oeste, com a estrada vicinal que interliga o Distrito Ribeira a Comunidade Rural denominada Santa Cruz.
                                                                 		
Art. 2º O objetivo da Desapropriação destina-se a permitir à Municipalidade promover a escrituração do mencionado terreno no Cartório de Registro de Imovéis,Títulos e Documentos, situado neste  Município.

Art. 3º As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta do Fundo de Participação do Município - FPM.
 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

                                                 Cabaceiras / PB, 8 de abril de 2021;185 anos de Emancipação Política.

Publique- se e cumpra- se. 
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