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q__~,\ ESTADO DO PIAUI 
l ( ·;;:\ ~ PREFEIJURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
\ · / CNPJ (MF):01.612.7S4/000HS 

""::!::.':f:" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCNPJ 14.146.ZOA/0001-40 

DECRETO n• 0.22/2019. Campo Laigo do Piaur, em 26 de Novembro do 2019. 

Dec/1,a de utl/id1de pública ptra fins ele 
du1p10pr/19lo um., gleba cJ. terreno roral a 
cJ.t outrat provlclênr:ia.s. 

O Prefeito Munícipal de Campo Largo do Piaul - Eslado do Piaul, no uso de suas 
alnbuições legais conferida pelo Decreto-l ei Federal nº 3.365/1941 e Lei Federal n°' 
9.785/1999 combinado com a Lei Orgânica do Municipío. ele.; 

Considerando a extrema necessidade de aquisição de lotes de terrenos para ai 

conslruír prédlos deslinados a inslalação de unidades escolares, de quadra poliesportíva, de 
creche escolar, de posto de saúde, de chafariz ou poço tubulares, visando atender a 
população quanto a demanda da área da educação, saúde, saneamento básico e 
infraeslrutura; 

Considerando que a municipalidade nao dispõe de referidas áreas de terreno; 

RESOLVE: 

Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação de seu 
domínio, a se efetivar mediante acordo ou judicialmente. a gleba de lerreno urbano que
pertencente a ESC. MUN. BEATRIZ CASTRO entidade sem fins luçrativos, sendo 29,00m 
(vinte e nove metros) de trente limite a Oeste, 29,00m (vinte e nove melros} de fundo limite a 
Leste, 16,00m (dezesseis metros) na lateral direita a Sul e 16,00m (dezesseí:s metros} na 
lal.eral esquerda a Norte neste Município de Campo Largo do Piauí, Eslado do Piauí, 
longitude 778741 utm, e latitude 9571967 utm, e ârea do lote de 468,00 m2 conforme consta 
do levantamento topográfico da área (memorial e Croqui) que compõe o anexo I deste 
Decreto, em cuja área sedia a ESC. MUN. BEATRIZ CASTRO, CNPJ nº 
08.027.895/0001-60. 

Art. 2" • A destinação do uso do imóvel mencionado no artigo antecedenle, deverá ser 
averbado na Matricula constante no registro de imóvel do cartório do 1° Olioío da Comarca 
de Porto-Piauí, para os devidos fins, devendo este ato ser de base para tal procedí:nento 
registrai. 

Art. 3º • A desapropriação de que !rata o presente Decreto é declarada de natureza 
urgente para efeito de imissão provisória de posse amigável ou em processo judicial,, desde 
logo autorizado, nos lermos do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 

Art. 4º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão á conta de dotação 
orçamentária do Município. 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor a partir data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposiçôe$ em contrário. 

REGISTRE-SE, 
PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE. 

Gabine e do Prefeito Municipal e Campo Largo do Piauí-PI, em 26 de Novembro de 
2019. 

liº', ESTADO DO PIAUÍ 
( \~~ ? PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
-; f CNPJ (MF): 01.612.754/0001-6S 

·-,:,t::.~ SEC.RETARJA MUNICIPAL DE 60UCA.ÇÃO CNPJ 14.l46,204/0001◄0 

DECRETO n• 02.3/2019. Campo l.argo <lo p· ui, em 26 de Novem o <le 2019. 

Declara de utilidade pública para fins ele 
desapropriação uma gleba de te"eno rural e 
dá outras p.rovidências. 

O Prefeilo Municípal de Campo Largo do Piauí - Estado do Piauí, no uso de suas 
atribu ições legais co ferida pelo Decreto-Lei Federal nº 3.365/1941 e tei Federal nº 
9.785/1999 c.ombinado com a Lei Orgânica do Municíp'o, e o.; 

Considera rido a extrema necessidade de aquisição de lo es de erre nos para a 
constru ir préd ios deslinados a inslalação de unidades escolares, de quadra poliesportiva, de 
creche escolar, de posto de saúde, de chafariz ou poço tubulares, visando atender a 
população quanto a demanda da área da educação, saúde, saneamenlo básico e 
i 11fraestrutu ra; 

Considera11do que a municipalidade não dispõe de referidas áreas de terreno; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação de seu 
domínio, a se efetivar mediante aoordo ou judicialmente. a gleba de terreno urbano que 
pertencente a ESCOLA MUNICIPAL OE CAMPO LARGO entidade sem fins lucrativos , 
sendo 95,00m (noventa e cinoo metros) de frente fün· e a Norte, 95,00m (noventa e cirico 
melros) de fundo limite a Sul, 38,0 m (trinta e oito metros) na lateral direita a l este e 38,00m 
(lrinla e oito metros) na tera1 esquerda a Oeste neste Município de Campo Largo do Piauí, 
Estado do Piauí, longitude 763148 utm, e latitude 9578670 utm, e área do lote de 3038,00 
m2 conforme consta do levantamento topográfico da. área (memorial e Croqui) que compõe o 
a.nexo I deste Decreto, em cuja área sedia a E COLA flJNICIPAL DE CAMPO 
LARGO, CNPJ nº 04.604.234/0001.07 

Art. 2º • A destinaçao do uso do imóvel mencíonado no artigo antecedente, deverá ser 
averbado na Matricu la constante no registro de imóvel do cartório do 1° Ofício da Comarca 
de Porto-Piauí, para os devidos fins, devendo este ato ser de base para tal procedimento 
registrai. 

Art. 3• - A desapropriação de que trata o presente Decreto é declarada e natureza 
urgente para efeito de imissão provisória de posse amigável ou em proCésS0 judicia:I, desde 
logo autorizado, nos termos do Decreto-Lei n• 3. 365/1941. 

Art. 4~ - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão á conta de do ação 
orçamentária do Município. 

A.rl s• - fale Decreto entra em vigor a partir data de sua publicação, ficando 
revogadas as dispos·ç,oes em conlrário. 

REGISTRE-SE, 
PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Largo do Piaul-PI, em 26 de Novembro de 
2019. 
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Verba Volant ,
Escripta Manent


