
PREFEITURA MUNICIPAL 

SAO JOSE DE PIRANHAS 
.É tempo de realizar 

DECRETO MUNICIPAL Nº 095 GP EM 15 DE MAIO DE 2019. 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E 
AUTORIZA A DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA 
NECESSÁRIA PARA AMPLIAÇÃO DO 
CEMITERIO MUNICIPAL E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS 

O 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° Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terra e 
respectivas benfeitorias de domínio ou posse de pessoas diversas, localizado no bairro 
Vila Operaria perímetro urbano deste município, medindo 2.592 m2 (dois mil e 
quinhentos e noventa e dois metros quadrados), localizada no Município de São Jose de 
Piranhas - PB, cuja a poligonal é assim descrita: Inicia o perímetro da área junto ao 
mar<.:o <.Jt:nominado: ! com coordenadas: S 7.121914 e W 38.507012 com distancia de 
32,00m (trinta e dois metros), confrontado com o Cemitério Municipal. Chega ao 
Ponto ~ deste com coordenadas S 7.122055 e W 38.506776 com distancia 81,00m 
(oitenta e um metros), confrontado com o cemitério municipal, chega-se ao ponto J. 
deste com coordenadas S 7.122662 e W 38.507121 com distancia de 32,00m (TRI TA 
e dois metros), confrontando com as terras da Sra. Maria Ilza Palitot Gomes, chega-se 
ao ponto ~ deste com coordenadas de S 7.122480 e W 38.507420 com distancia de 
81,00 m (oitenta e um metros), confrontando com as terras da Sra. Maria llza Palitot 
Gomes, chega-se ao ponto!, fechando assim a poligonal. 

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

Art. 3° Fica declarada de natureza urgente para os fins e efeitos do art. 15 e seguinte do 
Decreto Lei nº 3.365/ 1941 a desapropria ão utorizada por este decreto. 
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