
ESTADO DA PARAÍBA 
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GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO N° 31/2021, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.

 
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA,
PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O
IMÓVEL URBANO, DESTINADO À
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ RIBEIRO
BESSA, DO MUNICIPIO 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° 004/2021,

 
Considerando o reduzido espaço físico da Escola Municipal
de Educação Infantil José Ribeiro Bessa, situada no centro,
neste município; e que o Ensino Infantil precisa de mais
cuidados e uma quantidade menor de crianças em cada sala
para garantir um bomdesempenho e a aprendizagem; e a
necessidade de ampliação da escola na construção de novas
salas de aula;
Considerando a supremacia do interesse público sobre o
interesse particular, princípio de fundamental importância para
o direito administrativo;
 
DECRETA:

 
Art. 1° Fica DECLARADO de UTILIDADE PÚBLICA o
imóvel urbano descrito abaixo, localizado neste Município,
conforme escritura pública, planta e memorial descritivo
anexo, partes integrantes deste Decreto:

 
- Casa residencial e terreno, localizado na Rua Daniel Toscano,
82, centro, Mataraca-PB, em uma área total de 245.80m² e
112.25m² de área construída contendo: terraço, dois quartos,
banheiro e cozinha, pertencente ao Sr. Francy Eliton de Souza
Maciel.
 
Art. 2° - O imóvel objeto da desapropriação de que trata este
Decreto destina-se a necessidade de ampliação do espaço físico
para ser utilizado pela Secretaria de Educação e Desportos na
construção de novas salas de aula para beneficiar os alunos da
Escola Infantil José Ribeiro Bessa, tendo em vista que assim
como a convivência dentro da escola influencia oaprendizado,
o espaço físico também tem seu peso na busca pela qualidade
na educação. Afinal, uma escola funcional e esteticamente
agradável consegue ser mais convidativa aos alunos, fazendo
com que sua infraestrutura possa ser aproveitada.
 
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: Secretaria Municipal de Educação e Desportos,
02.050 – Aquisição de prédio para educação, fonte: 1111 –
Receitas de impostos e transferência de impostos, 4490.6199 –
Aquisição de Imóveis.
 
Art. 4° - Fica a Procuradoria Geral do Município incumbida de
promover, na forma de legislação em vigor, a desapropriação
do imóvel descrito no art. 1° deste Decreto.
 
Art. 5°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.



 
Mataraca-PB, 21 de outubro de 2021.
 
EGBERTO COUTINHO MADRUGA
Prefeito Constitucional
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