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DFXRETO MUNICIPAL N" 023/2014/GP Lm 26 de dezembro de 2014.

Declara de utilidade pública e autoriza a 
desapropriação de área particular onde está construída 
em parte da área especificada a Escola Municipal José 
Pereira Sobrinho, na zona rural do município de São 
José de Piranhas/PB, dá natureza urgente à 
desapropriação, publica o presente Dec. Municipal n° 
023 de 26.12.2014, com área superior a parte já 
construída e dá outras providências.

O Exm°. Sr. Prefeito Constitucional do Município de Sào Jose de Piranhas/PB, no uso 
de suas atribuições legais que lhe sào conferidas por Lei e considerando o interesse 
público municipal:

DECRETA:

Art. Io. Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, nos termos do 
art. 5o do Dec.-Lei n° 3.365/41, pela via administrativa ou judicial, a área a seguir 
descrita e caracterizada, local onde esta construída a Escola Municipal José Pereira 
Sobrinho pelo Município de Sào José de Piranhas/PB. e para atender as necessidades 
de ampliação da referida escola desapropria uma área superior a parte já construída, 
como sendo:

“ (1) um terreno, de propriedade do Sr. Edilson Martins de Oliveira, CPF n° 
251.573.104-04, e de sua esposa Maria do Socorro Batista de Oliveira. CPF n° 
338.227.944-49, conforme registro no livro 2/1, às fls. 111. sob o n° 06/2.319. datado de 
17/09/2003. do Io Serviço Notarial e Registrai da cidade de Sào José de Piranhas/PB. 
Situado no Sitio Lagoa de Dentro, zona rural, do Município de Sào Jose de Piranhas/PB. 
com área total de terreno medindo (20.60m x 16.30m) área total 335.78 m2. local onde 
esta construída a Escola Municipal José Pereira Sobrinho em parle dessa área com 
recursos da Prefeitura Municipal de Sào Jose de Piranhas/PB. com o acréscimo de área 
possibilitará a ampliação necessária de referida escola".

Art. 2o. As despesas decorrentes da desapropriação autorizada por este decreto correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3o. Fica declarada a natureza urgente para os fins e efeitos do art. 15 e seguinte do 
Dec.-Lei n° 3.365/41 a desapropriação autorizada por este decreto.
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