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DECRETO N° 20/2018, DE 30 DE NOVEMBRO 

DE 2018. 

 
“DECLARA DE UTILIDADE 

PÚBLICA, PARA FINS DE 

DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL 

QUE ABAIXO SE ESPECIFICA, 

E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATURITÉ, 

ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas 

atribuições legais, com fundamento no art. 5°, “i”, 

do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

com a redação dada pela Lei nº 2.786, de 21.05.56, 

combinado com o disposto na legislação local, 

 

CONSIDERANDO que a necessidade de se 

construir um acesso para o cemitério municipal e 

uma central de velório, faz-se necessário a 

aquisição do bem imóvel abaixo descrito, situado na 

Rua Sindolfo Severino da Silva, 55, Centro; 

 

CONSIDERANDO que a área expropriada, objeto 

do presente, revela-se indispensável para a 

realização da construção de desta via de acesso face 

à localização ideal e encurtando distâncias para o 

trafego de veículos como forma de acesso ao 

Cemitério Municipal; 

 

CONSIDERANDO que a área desapropriada será 

de grande utilidade para esta municipalidade, pois 

permitirá a realização da obra, inquestionavelmente 

de relevante alcance coletivo e social; 

 

CONSIDERANDO que as obras, em destaque, 

trarão aos imóveis circunvizinhos consideráveis 

valorizações financeiras, promovendo, assim, a 

administração pública expropriante; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, para 

fins de desapropriação, uma casa residencial, 

medindo 8,0 metros x 6,0 metros, na qual está 

incluído um quintal, medindo 13,5 m x6,0 m de 

frente e 12,0 x 0,7 m, sendo 12,0 metros do lado do 

cemitério e 0,7 metros do lado dos herdeiros de José 

Nunes Taveira, localizado na Rua Sindolfo 

Severino da Silva, 55, Centro, Caturité-PB, 

confrontando-se ao norte com o perímetro da Rua 

Sindolfo Severino da Silva; 

ao Sul, com Pituca; ao Leste, com Gerusa e ao 

Oeste, com o Cemitério. 

 

Art. 2º- O imóvel de que trata o artigo anterior e 

destina-se à construção de equipamentos para 

instalação de uma via de acesso ao Cemitério 

Público Municipal. 

 

Art. 3º - Ficam autorizados os setores competentes, 

a proceder às obras de execução dos serviços, que 

se fizerem necessários, com vistas a atingir à 

finalidade, a que se destina a presente 

desapropriação. 

 

Art. 4º - A presente desapropriação é declarada de 

urgência, para efeito de imediata Imissão de Posse, 

na conformidade do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365 

de 21 de junho de 1941. 

 

Art. 5º - Fica, ainda, a Secretaria de Administração, 

autorizada a promover os atos administrativos e ou 

judiciais, em caráter de urgência, necessários a 

efetivação da desapropriação, tratada no art. 1º, 

inclusive, devendo proceder com a liquidação e os 
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pagamentos das indenizações, utilizando para tanto, 

os recursos próprios alocados no orçamento vigente. 

 

Art. 6º. O proprietário ou possuidor do imóvel 

desapropriado deverá se habilitar no processo 

administrativo de desapropriação, apresentando 

documentação comprobatória do seu direito. 

 

Art. 7º- Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito, em 30 de novembro de 2018. 
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