


Municipio de Cabaceiras
Prefeitura Municipal de Cabaceiras
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 335, DE 22 DE JUNHO DE 2022.

Declara de Utilidade Pública para fins de Desapropriação, em caráter de urgência, o imóvel que especifica, tendo por finalidade viabilizar a construção de um novo Educandário Estadual, no qual irá funcionar a Escola Cidadã, Integral, Técnica Alcides Bezerra, na sede do Município e, define outras providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. I e XIII, constantes na Lei Orgânica Municipal e, considerando adicionalmente:
Que desde o início desta Gestão temos envidado enormes esforços, tendo por finalidade viabilizar  à atração de obras estruturantes para o Município, junto aos demais Entes Federados;
Que o Poder Executivo Municipal não dispõe de terrenos urbanos, com localização urbanisticamente privilegiada  e com a extensão necessária, para fins de construção de um novo Educandário Estadual, no qual irá funcionar a ESCOLA CIDADÃ, INTEGRAL, TÉCNICA ALCIDES BEZERRA, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação do Estado da Paraíba;
Que a propriedade formada por diversas partes de terra, com as denominações de “Ilha do Poço Salgado” e “Boa Ideia”, no subúrbio da cidade de Cabaceiras/PB, medindo 120 hectares, especialmente em razão de sua localização e dimensão, foi a área que obteve a melhor “ nota de aprovação “ , entre as demais áreas públicas e privadas vistoriadas pelos Técnicos da Secretaria de Estado da Educação do Estado da Paraíba, em visita “ in loco “; e,
Que a nova Escola Estadual  beneficiará os jovens da municipalidade, tendo em vista que além de um ensino público de qualidade, garantirá o convívio social e a troca de conhecimento entre eles.
DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de Interesse Público, para fins de DESAPROPRIAÇÃO, parte de um Imóvel Rural, medindo 6.661,00 m² ( seis mil, seiscentos e sessenta e um metros quadrados), denominados “Ilha do Poço Salgado” e “ Boa Ideia ”, registrado no Cartório de Serviço Notarial e Registral de Cabaceiras/PB, Matrícula n.º 835.
           Parágrafo único. A área a que se refere o caput deste artigo é definida pelas confrontações limítrofes  abaixo elencado, conforme Levantamento Planialtimétrico Cadastral em anexo: 
           I - ao norte, com terras pertencentes ao patrimônio do Governo do Estado da Paraíba, por força da Lei nº 1.066 / 2022, especificamente situado defronte à Rua Manoel Melquíades Pereira Tejo; 
           II -  ao Sul, com as terras de propriedade do Espólio de Manoel Cavalcante de Farias e Maria José de Farias;
           III - ao Leste, com as terras de propriedade do Espólio de Manoel Cavalcante de Farias e Maria José de Farias; e,
           IV - ao Oeste, com a Rodovia PB-160, na Cidade de Cabaceiras, bem como com as terras pertencentes ao Espólio Manoel Cavalcante de Farias e Maria José de Farias.
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$ 55.286,30 ( Cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e seis  reais e trinta centavos ), conforme Laudo de Avaliação nº 07 / 2022, em anexo.
Art. 3º As despesas decorrentes deste ato de Desapropriação a que refere o presente Decreto correrão à conta da dotação orçamentária constante do orçamento vigente. 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º  Revogadas as disposições em contrário.
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