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DECRETO Nº 361, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022.  
	  
	                                           Declara de Utilidade Pública, para fins de    Desapropriação de   pleno domínio, parte de terreno que menciona, situado no perímetro urbano do município de Cabaceiras.
	
	          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 e, levando – se em consideração adicionalmente:

Que desde o início desta Gestão temos envidado enormes esforços, tendo por finalidade viabilizar  junto aos demais Entes Federados, à atração de obras estruturantes para o Município;

Que em decorrência desses esforços, conseguimos recursos financeiros para viabilização de um novo Complexo Esportivo, bem como para construção, em regime de parceria,  de dezenas de unidades residenciais;
Que o Poder Executivo Municipal não dispõe de terrenos urbanos, com localização urbanisticamente privilegiada  e com a extensão necessária, para fins de construção de tais obras estruturantes;
Que a propriedade formada  com a denominação de “ Os Carvões “, no subúrbio da cidade de Cabaceiras/PB, especialmente em razão de sua localização e dimensão, foi a área que obteve a melhor “ nota de aprovação “ , entre as demais áreas privadas vistoriadas “ in loco “;
Que o valor da área estimado pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis, por meio do Laudo de Avaliação nº  08 / 2022, em anexo, no valor de R$ 150.000,00 ( cento e cinquenta mil reais ),  pela aquisição de 3,73 hectares, encontra –se dentro da realidade praticada no comércio de compra e venda de terrenos privados urbanos, nesta Cidade; e,
Que a construção de um novo Complexo Esportivo, bem como a construção de dezenas de unidades residências,  beneficiará, respectivamente e principalmente,  as crianças e jovens, assim como, as famílias mais carentes desta Cidade.

	           D E C R E T A: 


	            Art. 1º Fica declarado de Utilidade Pública, para os fins de Desapropriação de seu pleno domínio, em comum acordo ( Termo de Concordância em anexo ), uma parte de terreno urbano, especificamente situado nas proximidades do Conjunto Habitacional Novo Horizonte, sede do Município, pertencente ao patrimônio dos herdeiros de JOAQUIM AIRES DE QUEIROZ, perfazendo uma área total de 3,73 hectares ( três hectares e  setenta e três metros quadrados ), pelo preço fixo e irreajustável de R$ 150.000,00 (  cento e cinquenta mil reais ), conforme Levantamento Topográfico Planimétrico e Laudo de avaliação), em anexo, o qual é  parte integrante de uma propriedade rural, situada no lugar “ Os Carvões “, nas proximidades do Cruzeiro da Virgem deste Município, registrado no Serviço Notarial e Registral Imobiliário desta Comarca sob no  Livro 3-Q, da Transcrição das Transmissões, número de ordem 9.685, fla. 12v a 13, nº  de títulos anteriores do Imóvel 9.680, 9.681, 9.682, 9. 587 e 9.683, datado de 31 de dezembro de 1966, conforme se comprova por meio da Certidão de Inteiro Teor, datada de 16 de novembro de 2022, em anexo.
        Parágrafo único. Para efeito do caput deste artigo, a parte de terreno urbano, que mede 3, 73  hectares, ora desapropriado, possui atualmente as confrontações limítrofes abaixo elencadas: 

	
	             I – ao norte ( frente do terreno ), com o terreno pertencente ao patrimônio da Municipalidade, especificamente onde se encontra situado o Conjunto Habitacional denominado Novo Horizonte, bem como com as terras pertencentes aos herdeiros  do Espólio de Manoel Cavalcante de Farias e Maria José de Farias;
	            II – ao sul ( fundos ), com  as terras pertencentes aos próprios herdeiros Expropriados;
            III – ao leste ( lado esquerdo ), com as terras pertencentes ao Senhor Hércules  Gaudêncio Nóbrega; e,
           IV – ao oeste ( lado direito ) com as terras pertencentes aos próprios herdeiros Expropriados.
 
	             Art. 2º O objetivo da Desapropriação destina-se a permitir à Municipalidade a construção de um Ginásio de Esportes e casas populares, constituindo-se obras de relevante interesse público.
	
	              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, 17 de novembro de 2022; 187 anos de Emancipação Política.
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