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DEC RETO MUNIC IPAL N° 002 GP EM 17 DE MAIO DE 2013.

Declara ele utilidade pública, para fins de 
desapropriação, terreno destinado à 
construção do lar do idoso, e dá outras 
providências.

O PrefeiU) Constitucional do Município de São .losc de Piranhas PB. no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas por I.ei.

DECRETA:

Art. Io Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terra e 
respectivas benfeitorias de domínio ou posse de pessoas diversas, localizado no centro 
da cidade, localizado na Rua Luiz Pereira perímetro urbano deste município, medindo 
50.70 m de largura na trente e nos tundos. por 10.00 m de cumprimento ao nascente e 
9.20 m ao poente, totalizando 472.00 m: {quatrocentos e setenta e dois metros 
quadrados).

Art. 2" A área a que se relere o artigo Io deste Decreto destina-se a construção do lar do 
idoso, em cumprimento ao que foi decidido na Ata de Reunião da CAMP -  Campanha 
de Assistência aos Menores de São .losé de Piranhas, realizada no dia 07 de março de 
2013.

Art, 3" E declarada de urgência a desapropriação, para efeito de imissào provisória do 
Município na posse do bem referido no artigo Io deste Decreto.

Art. 4" Fica a Procuradoria do Município autorizada a adotar as providências 
necessárias à efetivação da desapropriação de que trata o presente Decreto, por via 
negociada ou judicial, necessário ao bom e fiel cumprimento deste Decreto.

Art. 5" Este Decreto entra em \ igor na data de sua publicação.

São .losc de Piranhas -  PB. 17 de Maio de 2013.
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