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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 31/2022, DE 20 DE SETEMBRO DE 2022.

DECRETO N° 31/2022, DE 20 DE SETEMBRO DE 2022.
 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA
FINS DE DESAPROPIAÇÃO, O IMÓVEL
URBANO, COM SUAS BENFEITORIAS QUE
MENCIONA, DESTINADO A ATENDER ÀS
NECESSIDADES LOCAIS, PARA
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA
MUNICIPAL NA URUBA, 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° 001/2022,
Considerando a constatada situação de precariedade pela
Secretaria de Educação e Desporto, que relata a falta de espaço
físico para atender a demanda do município, especialmente no
ensino infantil e fundamental, por dispor de poucas salas de
aula, em que a maioria delas está apresentando superlotação de
alunos, prejudicando o ensino e aprendizado;
Considerando o aumento do número de alunos em torno de
100%, sendo indispensável melhorias na infraestrutura,
oferecimento de bibliotecas, ginásio poliesportivo, salas de
informática;
Considerando a falta de terreno público disponível para
construção da unidade Escolar na zona rural de URUBA, e
Considerando que a presença do terreno, em face de sua
situação geográfica, na forma em que se encontra, se constitui
em viabilidade para atender as necessidades do município,
resolvendo uma situação duradoura na Educação municipal,
trazendo segurança aos docentes, discentes, servidores público
em geral, e os benefícios e bem estar social advindos à
população,
 
DECRETA:

 
Art. 1° Fica DECLARADO de UTILIDADE PÚBLICA o
terreno descrito abaixo, localizado neste Município, conforme
Certidão do Cartório de Registro de Imóvel, planta topográfica
e memorial descritivo, anexos, partes integrantes deste
Decreto:

 
- imóvel rural situado na zona rural, denominado URUBA, lote
14-A, com área disponível de 2,3140 has, (dois hectares, trinta
e um ares e quarenta centiares), remanescente da área original
registrada de 3,1224 ha (três hectares, doze ares e vinte e
quatro centiares), conforme Título Definitivo de Propriedade
outorgado pelo Estado da Paraíba à Sra. RAIMUNDA DO
ROSÁRIO PADILHA, CPF 442.747.424-15, protocolado no
Cartório SILVA RAMOS – Serviço Registro de Imóveis – 1ª
Região, Mamanguape (PB), sob as folas 18 do livro 1C, nr.
13.100, registrado às fls 70 do livro 2-AJ, número R.1
matricula 5.760, em 26/10/2009. Registrado em maior porção
em nome no Estado da Paraíba sob número 1.681, livro 3-D,
fls. 83, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Mamanguape (PB), com os limitantes/confrontantes
identificados em planta topográfica anexa, com descrição de
perímetro constante no memorial descritivo anexo.
 
Art. 2° - O imóvel objeto da desapropriação de que trata este
Decreto, destina-se a atender às necessidades da Secretaria de
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Educação e Desporto, na construção de Escola Pública Infantil
e Fundamental, como medida urgente que se impõe, em face da
situação de insegurança e riscos que a situação atual impõe aos
usuários.
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: 02050 Secretaria Municipal de Educação e
Desporto, 12.361.0188.1002 – CONST/AMPL/RECUP E
EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES, e 4490.61–
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°.
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, 20 de setembro de 2022.
 
EGBERTO COUTINHO MADRUGA
Prefeito Constitucional
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