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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 10/2019, DE 02 DE MAIO DE 2019.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA
FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL
URBANO, COM SUAS BENFEITORIAS QUE
MENCIONA, DESTINADO A ATENDER ÀS
NECESSIDADES EM PRÉDIOS PÚBLICOS 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° 001/2019,

 
Considerando a carência do município em prédios públicos para
atender os serviços indispensáveis à administração pública, que torna
necessário a desapropriação de imóvel urbano para instalar
Secretarias, Órgãos e demais repartições públicas do nosso município,
tendo em vista a situação atual não ser satisfatória, já que atualmente a
Prefeitura se vê obrigada a locar imóveis particulares, com instalações
precárias, de dimensões limitadas, causando transtornos aos trabalhos.
Considerando, a existência de imóvel de particulares disponíveis na
cidade, especificamente apontada pela Secretaria interessada, a casa
pertencente à Sra. Ivete da Silva Freitas como a que oferece condições
próximas do ideal, tanto em tamanho como em número de cômodos e
espaço físico dos terrenos.
Considerando, que se faz necessário ao administrador do município
tomar providencias para satisfazer a demanda crescente por serviços
públicos com eficiência e eficácia;
 
DECRETA:

 
Art. 1° Fica DECLARADO de UTILIDADE PÚBLICA o imóvel
urbano descrito abaixo, localizado neste Município, conforme
fotografias anexas, partes integrantes deste Decreto:

 
- CASA RESIDENCIAL e terreno, localizado na rua Daniel Toscano,
nr. 127, centro, Mataraca (PB), com 139,93m2 , contendo uma suíte,
três quartos, WC social, sala de estar, copa, cozinha, terraço, garagem,
área de serviços e quintal, forrada com forro pvc e gesso, com suas
benfeitorias que houver, pertencente a IVETE DA SILVA FREITAS.
 
Art. 2° - O imóvel objeto da desapropriação de que trata este Decreto
destina-se a atender as necessidades da Prefeitura para instalar
Secretarias, Órgãos e demais repartições públicas do nosso município,
tendo em vista a situação atual não ser satisfatória, já que atualmente a
administração municipal se vê obrigada a locar imóveis particulares,
com instalações precárias, de dimensões limitadas, causando
transtornos aos trabalhos.
 
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
realização dos trabalhos visando a efetivação dos fins estabelecidos no
art. 2°.
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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, 02 de maio de 2019.
 
EGBERTO COUTINHO MADRUGA
Prefeito Constitucional 
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