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Prefeitura Municipal de Cabaceiras
                                                                                  Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 285, DE 22 DE JULHO DE 2021.

Declara de Utilidade Pública para fins de Desapropriação, em caráter de urgência, o imóvel que especifica e define outras providências correlatas.

O PREFEITO M U N I C I P A L DE CABACEIRAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e nos termos do art. 13º, XIII, da Lei Orgânica Municipal, e CONSIDERANDO:

 	O interesse da administração pública municipal no imóvel onde funcionava a Agência do Banco do Brasil S.A. localizada na Avenida 04 de Junho, n.º 125, Centro, neste Município, especialmente em razão de sua localização e dimensão, com a finalidade de instalar um Shopping com Sala de Cinema, beneficiando cerca 29 empreendedores que solicitaram o espaço público, para fins de comercialização; e, 
O interesse público de se adquirir o imóvel que será destinado a abrigar serviços no centro da cidade atendendo à necessidade da administração e dos empreendedores.

DECRETA:

Art. 1º De Interesse Público, para fins de desapropriação, um Imóvel Urbano medindo, aproximadamente, 768 m² (setecentos e sessenta e oito metros quadrados) de área construída, onde funcionou a Agência do Banco do Brasil S/A, registrado no Cartório de Serviço Notarial e Registral de Cabaceiras/PB, Matrícula n° 44.632.

              Parágrafo único. A área a que se refere este artigo é definida pelo seguinte perímetro: 32 metros de frente por 24 metros de comprimento, totalizando 768 m² de área construída, em um terreno medindo 42 metros de frente por 37 metros de fundo, localizado na Avenida 04 de Junho, n.º 125, Centro, da cidade de Cabaceiras/PB e com os seguintes confrontantes: ao Norte com a Av. 04 de Junho, ao Sul com os fundos das residências localizadas na Rua Pe. Inácio Cavalcante de Albuquerque, ao Leste com o Prédio da Policlínica Municipal Ana Aires de Queiroz e ao Oeste com a Rua Cícero de Sousa Lima.

Art. 2º O imóvel expropriado avaliado na forma da Lei e pela Comissão de Avaliação de Imóveis para efeito de aquisição do mesmo por parte do Poder Público Municipal, foi imputado com o valor máximo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Art. 3ºAs despesas decorrentes da Desapropriação a que refere o presente Decreto correrão à conta da dotação orçamentária constante do orçamento vigente.

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

Art. 5º  Revogadas as disposições em contrário.
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