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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO N° 10/2018, DE 08 DE MARÇO DE 2018.

 
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA
FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL
URBANO, COM SUAS BENFEITORIAS QUE
MENCIONA, DESTINADO A ATENDER ÀS
NECESSIDADES, PARA DESOBSTRUÇÃO DE
VIA/PRAÇA/LARGO PÚBLICO, NO DISTRITO
DE BARRA DO CAMARATUBA, DO MUNICÍPIO
DE MATARACA, ESTADO DA PARAÍBA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
O Prefeito Constitucional do Município de Mataraca, Estado da
Paraíba, no uso da atribuição que lhe confere o artigo nº 46, inciso V,
da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto nos arts. 5º
, alínea “i”, e 6° do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo de
Desapropriação n° 002/2018,

 
Considerando o crescente interesse pela Barra de Camaratuba, que se
constitui em nosso Cartão Postal principal, em face de seus recursos e
belezas naturais que a credenciam à pratica de esportes náuticos, a
exemplo do Surf;
Considerando que se faz necessário ao município tomar providencias
para satisfazer a demanda crescente com foco na promoção do turismo
na localidade;
Considerando que a presença do terreno, na forma e lugar em que se
encontra, se constitui em entrave a qualquer projeto turismo no local,
 
DECRETA:

 
Art. 1° Fica DECLARADO de UTILIDADE PÚBLICA o terreno
urbano descrito abaixo, localizado neste Município, conforme planta
topográfica anexa, parte integrante deste Decreto:

 
- imóvel urbano localizado no Distrito Barra do Camaratuba,
pertencente a JOÃO BATISTA LUCAS, CPF 669.421.877-04 e
esposa MARIA APARECIDA MADEIRO LICAS, CPF 900.376.184-
15, com as seguintes características: TERRENO e benfeitorias
(alicerce de alvenaria), com 331,28 m2, em forma irregular, com as
seguintes medidas/limitantes: ao lado norte com 15,1m, tendo como
limitante terreno da Prefeitura Municipal; ao lado sul, com 6,93m
tendo como limitante terreno da Prefeitura Municipal; ao lado leste,
com 30,20m tendo como limitante a Sra. Margarete Padilha e Antonio
Ribeiro, e ao oeste, com 29,66m, tendo como limitante terreno da
Prefeitura Municipal;

 
Art. 2° - O imóvel objeto da desapropriação de que trata este Decreto
destina-se a atender as necessidades, para fins de desobstrução de
praça/largo público no Distrito de Barra do Camaratuba, e ampliar o
espaço para realização de eventos públicos, como medida urgente que
se impõe para implantação de projeto arquitetônico, conferindo entre
outras, melhoramento do acesso à praia e a realização de eventos
sociais e culturais, além de outras destinações que se fizerem
necessárias.
 
Art. 3° - As despesas decorrentes da execução do disposto neste
Decreto correrão por conta de recursos financeiros próprios do
município, classificados na seguinte dotação orçamentária: 02.100 –
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos,
15.451.0316.1013 – Aquisição e Desapropriação de imóveis para
Urbanização, e 4490.61.99 – Aquisição de Imóveis.
 
Art. 4° - Fica autorizado às autoridades administrativas e aos agentes
públicos a penetrar no imóvel objeto do presente Decreto, para
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realização dos trabalhos visando a efetivação dos fins estabelecidos no
art. 2°.
 
Art. 5° - Fica a Procuradoria Geral do Município incumbida de
promover, em caráter de urgência e na forma de legislação em vigor, a
desapropriação do imóvel descrito no art. 1° deste Decreto.
 
Art. 6°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Mataraca (PB), 08 de março de 2018.
 
____
EGBERTO COUTINHO MADRUGA
Prefeito Constitucional

 
Publicado por: 

Gabriela Layse do Nascimento Bezerra 
Código Identificador:24A1B085

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
da Paraíba no dia 29/03/2018. Edição 2065 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/famup/


