

    DECRETO Nº 272, DE 4 DE  MAIO  DE 2021.  
                            
Declara de Utilidade Pública para fins de Desapropriação de pleno domínio, parte de terreno situado na Comunidade Rural denominada Curral de Baixo,  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  fins de Desapropriação de seu pleno domínio, a se efetivar mediante acordo ou judicialmente, pelo preço fixo e irreajustável de R$ 200,00(  duzentos reais), parte de um terreno privado, perfazendo uma área total de 1.025 m² ( um mil e  vinte e cinco metros quadrados ), sendo 34 metros de frente por 33,92 de fundos por 24 metros de cumprimento, conforme Laudo de Avaliação nº 12 / 2018,  em anexo, situado na  Comunidade Rural de Curral de Baixo, Distrito Ribeira deste Município, com registro na Secretaria da Receita Federal sob o nº 2.509.308 – 8, pertencente ao Sr. José Bertoldo Filho, conforme se comprova por meio do Recibo de Entrega da Declaração do Imposto Territorial Rural – 2018, em anexo.

             Parágrafo único.  A parte de terreno de que trata o caput deste artigo, possui os  confrontos limítrofes com terras pertencentes ao patrimônio do próprio proprietário.                                                                                                                                    
                                                                   		
                          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, local este em que se encontra edificada a Quadra de Esportes denominada JOSÉ  BERTOLDO DE SOUSA.

                         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, 4 de maio de 2021; 185 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra - se. 


TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  
DECRETO Nº 273, DE 4  MAIO  DE 2021.  
                            
Declara de Utilidade Pública para fins de Desapropriação de pleno domínio, parte de terreno situado na Comunidade Rural denominada Pata, 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  fins de Desapropriação de seu pleno domínio, a se efetivar mediante acordo ou judicialmente, pelo preço fixo e irreajustável de R$ 200,00(  duzentos reais), parte de um terreno privado, perfazendo uma área total de 1.500 m² ( um mil e  quinhentos metros quadrados ), sendo 30 metros de frente ( largura ) por 50 metros cumprimento, conforme Laudo de Avaliação nº 13 / 2018,  em anexo, situado na  Comunidade Rural denominada Pata, deste Município,  pertencente ao Espólio  de FILOGÊNIO LEONARDO DA SILVA, conforme se comprova por meio da Certidão do Poder Judiciário, Comarca de Cabaceiras, em anexo.

          Parágrafo único.  A parte de terreno de que trata o caput deste artigo, possui os  confrontos limítrofes com terras pertencentes ao patrimônio do próprio proprietário.                                                       		

                          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, local este em que se encontra edificada a Quadra de Esportes denominada Filogênio Leonardo da Silva.

                           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, 4 de maio de 2021; 185 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra - se. 


TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL



