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DECRETO Nº. 015, de 10 DE JULHO DE 2018. 

 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS 
DE DESAPROPRIAÇÃO, POR VIA AMIGÁVEL OU 
JUDICIAL, O IMÓVEL QUE ESPECIFICA-SE 
ABAIXO, OBJETIVANDO A 
CRIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA 
NECESSÁRIA À MELHORA DO FLUXO DE 
VEÍCULOS E DA MOBILIDADE URBANA. 
 

  O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO, no 

uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pela alínea “i”, do art. 5º, do Decreto Lei nº 

3.365 de 21 de junho de 1941, bem como seus arts. 2° e 6°, alterada pela Lei Federal nº 9.785, 

de 29 de janeiro de 1999 e em consonância com o art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, 

combinado com o inciso XI do artigo 62 da Lei Orgânica Municipal; e 

 

CONSIDERANDO o interesse público em viabilizar a utilização de via pública já exis-

tente mas não aproveitada, uma vez que não pavimentada, com sua consequente ampliação, 

tendo em vista a extrema necessidade de melhora na mobilidade urbana nos arredores das es-

colas existentes próximas desta via pública que se destina dar efetiva utilização, bem como da 

própria prefeitura municipal, cujo tráfego de pessoas e veículos é intenso. 

 

D E C R E T A: 

 Art. 1º. É declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, por via ami-

gável ou judicial, a área de terras abaixo especificada (terreno), destinada à criação/pavimen-

tação de via pública, com 300m² (trezentos metros quadrados), a ser destacado da certidão de 

partilha registrada sob o n. 2.661, nas fls. 07 do Livro 2-O, do Cartório Martins de Sousa do 

município de Araruna/PB, terreno localizado n Rua “Capitão Pedro Moreira”, registrado em 

nome do Sr. Edvandro Olegário da Silva, e que tem a seguinte descrição: 

 

"Um terreno situado n Rua ‘Capitão Pedro Moreira’, na cidade de Cacimba de Dentro/PB, me-

dindo dez (10) metros, mesma dimensão de fundos por trinta (30) metros de cumprimento em 
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cada lado, confrontando-se ao Nascente, com José Guilhermino de Macedo; Norte, com herdei-

ros de Pedro Targino da Costa Moreira; Poente, com Luiz Felix de Sousa; Sul, com a via pública.” 

 

Art. 2º. A desapropriação prevista no artigo anterior é declarada de natureza ur-

gente para efeito de imissão provisória de posse em processo judicial de desapropriação, desde 

logo autorizado, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 

 

Art. 3º. O objetivo da desapropriação destina-se a permitir à Municipalidade pro-

mover a pavimentação e alargamento da via urbana face ao intenso tráfego de veículos, ônibus 

do transporte coletivo de estudantes, de caminhões de carga, e sobretudo de ambulâncias, me-

lhorando a mobilidade urbana, constituindo-se obra de relevante interesse público. 

 

Art. 4º. As despesas com a execução deste decreto correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Art. 5º. Fica a Secretaria de Administração, por delegação, autorizada a promover a 

DESAPROPRIAÇÃO do bem por via administrativa, na forma da legislação em vigor. 

 

Art. 6º. Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a promover a 

DESAPROPRIAÇÃO do bem por via judicial, na forma da legislação em vigor. 

 

Art. 7º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-

posições em contrário. 
 

Cacimba de Dentro - PB, 10 de julho de 2018. 

 

  

 


