

Municipio de Cabaceiras
Prefeitura Municipal de Cabaceiras
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 364, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022.  
	  
	                                           Declara de Utilidade Pública, para fins de    Desapropriação de   pleno domínio, duas partes de  áreas que menciona, situados no 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 e, levando – se em consideração adicionalmente:


 Que desde o início desta Gestão temos envidado enormes esforços, tendo por finalidade viabilizar à atração de obras estruturantes para o Município, por meio de recursos próprios e / ou  em parceria com os  demais Entes Federados;
 Que em decorrência desses esforços, conseguimos recursos financeiros para viabilização de uma Creche com capacidade para 50 crianças, bem como para construção, da ampliação do Cemitério Público, ambos  no Distrito Ribeira;
Que o Poder Executivo Municipal não dispõe de terrenos, no mencionado Distrito, com localizações privilegiadas  e com a extensões  necessárias, para fins de construção de tais obras estruturantes;
Que as partes de terrenos localizados na propriedade formada  com a denominação de “ Ribeira “, no Distrito Ribeira, especialmente em razão de suas localizações e dimensões, foram as áreas que obtiveram as melhores “ notas de aprovação “ , entre outras  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  09 / 2022, em anexo, no valor total de R$ 50.000,00 ( cinquenta mil reais ),  pela aquisição de 1.317, 96 m² ( mil, trezentos e dezessete e noventa e seis metros quadrados ) , relativa á área de ampliação do Cemitério Público, bem como pela aquisição de 1. 015,20 ( mil e quinze e vinte metros quadrados ), neste caso, para fins de construção de uma Creche com capacidade para 50 crianças, encontra – se dentro da realidade praticada no comércio de compra e venda de terrenos privados em área urbana ou próxima; e,
Que a viabilização  do mencionado Educandário Infantil, bem como a ampliação do Cemitério Público são antigas demandas da população do Distrito Ribeira,

	           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, duas partes de terrenos situados no Distrito Ribeira deste Município, pertencente atualmente ao patrimônio dos herdeiros do Senhor Fernando Moura Cunha Lima, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Campina Grande – PB, conforme se comprova por meio da Certidão de Inteiro Teor, datada de 9 / 11 / 22, em anexo, para fins de construção, respectivamente,  de uma Creche com capacidade para 50 crianças, bem como ampliação do Cemitério Público, constituindo-se obras de relevante interesse público.
	
            Art. 2º As áreas desapropriadas perfazem uma área total de 2.333,16 ( dois, trezentos e trinta e três e dezesseis  metros quadrados ), pelo preço fixo e irreajustável de R$ 50.000,00 (  cinquenta mil reais ), dividido em 05 parcelas iguais e sucessivas ( Termo de Concordância ), conforme Planta Básica e Laudo de avaliação em anexo, o qual é  parte integrante de uma propriedade  situada no lugar denominada “ Ribeira “, Distrito Ribeira deste Município, registrado no Serviço Notarial e Registral Imobiliário desta Comarca sob no  Livro 3-O, da Transcrição das Transmissões, número de ordem 8.139, fla. 88 a 89, do ano de 1963,  de títulos anteriores do Imóvel 65 – 3A, datado de 25 de março de 1963, conforme se comprova por meio da Certidão de Inteiro Teor pertinente.

	         Parágrafo primeiro. Para efeito do caput deste artigo, a parte de terreno, que mede 1. 015, 20  m² ( 40,0 metros de frente por 25,38 ( cumprimento ), destinado à construção da Creche, possui atualmente as confrontações limítrofes abaixo elencadas: 

           I – ao norte ( frente do terreno ), com a Rua Arnaud Pereira Duarte;
           II – ao sul ( fundos ), com  as terras pertencentes aos herdeiros de Fernando Moura Cunha Lima;
            III – ao leste ( lado esquerdo ), com as terras pertencentes aos herdeiros de Fernando Moura Cunha Lima; e,
           IV – ao oeste ( lado direito ) com a  Unidade de Saúde denominada “ Demétrio Honorato de Farias.
 
	          Parágrafo segundo. Para efeito do caput deste artigo, a parte de terreno, que mede 1. 317, 96  m² ( 25,2 metros de frente por 52,3 ( cumprimento ), destinado à ampliação do Cemitério Público Municipal, possui atualmente as confrontações limítrofes abaixo elencadas: 
	
            I – ao norte ( frente do terreno ), com as terras que dá acesso ao Restaurante Rancho da Serra;
            II – ao sul ( fundos ), com  as terras pertencentes aos herdeiros de Fernando Moura Cunha Lima;
             III – ao leste ( lado esquerdo ), com as terras pertencentes aos herdeiros de Fernando Moura Cunha Lima; e,
              IV – ao oeste ( lado direito ) com o terreno pertencente ao Cemitério Público Municipal, no Distrito Ribeira.
           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, 29  de novembro de 2022; 187 anos de Emancipação Política.
	Publique - se e cumpra - se. 
 
	TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
	PREFEITO MUNICIPAL



PORTARIA nº 997, DE  29  DE NOVEMBRO DE 2022.      


Dispõe sobre concessão de Licença - Prêmio a  Servidora  Pública que menciona e determina outras providências correlatas.      
                                   
        O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 102, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, em consonância ainda com o Art. 120 da Lei nº 317 / 1984, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público,

           R E S O L V E:

Art. 1º Conceder Licença – Prêmio, atendendo reivindicação em anexo,  a  Servidora  Pública Municipal ELÍLIA MARIA POMBO DE FARIAS SANTIAGO, ocupante do cargo de Odontóloga, matrícula: 550. 041 – 9, admitida  em 2 / 2 / 1998, pelo período de 06 ( seis ) meses, referente ao 2º decênio, com seus efeitos  a partir do próximo dia 1º de dezembro do ano em curso.

          Art. 2º Autorizar a responsável pelo Departamento de Recursos Humanos a registrar no Sistema Informatizado de Folha de Pagamento, bem como em sua Ficha Funcional, a  presente decisão.
 
          Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

                                        Cabaceiras, 29  de novembro de 2022; 187 anos de Emancipação Política.


Publique - se e cumpra - se.


                                                                     TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
                                                                          Prefeito Municipal



