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DECRi:TO MUNICIPAL N° 032 GP EM 02 DE JULHO DE 2015.

DECLARA DE UTILIDADE PÚRLIC A E 
AUTORIZA A DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA 
NECESSÁRIA À ARERITRA DE VIA 
PUBLICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

0 Prefeito Constitucional do Município de São Jose de Piranhas -  PB. no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

DECRETA:

Art. 1° I-Mca declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de 
tena e lespectivas benfeitorias de domínio ou posse de pessoas diversas medindo 3.200 
m2 (três miI e duzentos metros quadrados), localizado na Rua Projetada, por traz do 
l-órum Eleitoral, perímetro urbano do Município de São Jose de Piranhas - PB. com os 
seguintes limites: ao nascente com a Rua Projetada, ao poente com terreno de 
piopriedade de Maria llza Palitot Gomes, ao sul com terreno de propriedade de Maria 
Iza Pahtot Gomes e ao noite com a Rua Projetada. Cuja a poligonal é assim descrita: 

Inicia 0  perímetro da área junto ao marco denominado: J_ com coordenadas: N 9212980 
e E ^54605 com distancia de 40 m (quarenta metros), confrontado com a Rua
1 lojetada. Chega ao Ponto 2 deste com coordenadas N 9212942 e E 554611 com 
distancia de 80 m (oitenta metros), confrontado com as terras Sra. Maria Ilza Palitot 
Gomes, chega-se ao ponto 3 deste com coordenadas N 9212936 e E 554531 com 
cistancia de 40 m (quarenta metros), confrontando com as terras Sra. Maria Il/.a

alitot Gomes, chega-se ao ponto 4 deste eom coordenadas de N 9212976 e E 5545'̂ 4 
com disumcia de 80 m (oitenta metros), confrontando com a Rua Projetada, cheea-se 
ao ponto L fechando assim a poligonal. ®

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

■ Aj1- 3° Flcu decla,ad:l dl-‘ natureza urgente para os tlns e efeitos do art 15 e 
seguinte do Decreto Lei n” .L365/194I a desapropriação autorizada por este decreto.

Art. 4o Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Jose de Piranhas - PB. 02 de Julho de 2015.
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