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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 32/2022, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022.

DECRETO N° 32/2022, DE 17 DE OUTUBRO 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° 003/2022,
Considerando a constatada situação de precariedade pela
Secretaria da Juventude, Comunicação e Cultura, que relata
falta de ações voltadas à conservação de seu acervo histórico,
que, como se sabe, se concentra na chamada cidade baixa, no
entorno do Largo Vidal na rua Daniel Toscano, Sede da
Prefeitura Municipal e Igreja Bom Jesus.
Considerando a necessidade de políticas publicas no sentido
de valorizar sua história, enaltecendo a cultura e lazer,
preservando o ambiente histórico local,
Considerando que a presença do imóvel residencial, em face
de sua situação geográfica, na forma em que se encontra, se
constitui em viabilidade para atender as necessidades do
município, e a aquisição se revela medida apropriada para
evitar aumento no atual êxodo dos munícipes para outras áreas
da cidade,
 
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:

 
- CASA RESIDENCIAL e terreno, localizado na rua Daniel
Toscano, centro, Mataraca (PB), cadastrado na Prefeitura
municipal sob números 102 (terreno) e 112 (casa residencial),
com 141,7 m2 de área construída em alvenaria, e 482,40m2 de
área total do terreno, contendo 10 (dez) cômodos, sendo cinco
quartos, duas salas, uma cozinha, um terraço e um wc social,
com suas benfeitorias que houver, pertencente ao Espólio da
Sra. ROSA DO NASCIMENTO, com os
limitantes/confrontantes identificados em Laudo de Avaliação,
anexo, com descrição de perímetro constante no memorial
descritivo anexo. Registrada sob número R.1/2253, no livro 2-
K, folhas 179, do Cartório de Registro de Imóveis de
Mamanguape (PB).

 
Art. 2° - O imóvel objeto da desapropriação de que trata este
Decreto, destina-se a atender às necessidades da Secretaria da
Juventude, Comunicação e Cultura, em ações voltadas à
conservação do acervo histórico municipal, e propiciar um
projeto de restruturação do Largo Vidal de Negreiros, de
maneira a formar instrumentos públicos que enalteçam a
Cultura, Turismo e Lazer a ser oferecido à sociedade
Mataraquense.
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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 de Obras Públicas e Serviços
Urbanos; 15.451.0316.1013 Aquisição e Desapropriação de
Imóveis para Urbanização, 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, 17 de Outubro de 2022.
 
EGBERTO COUTINHO MADRUGA
Prefeito Constitucional
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