-."~ººs~
,,_;
Q
{ J ô
e}

·i

~

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 29 de Novembro de 2019 • Edição MMMCMLX

~

- =========================================
i!:t:- rf

Cl::

-

lí,.', ESTADO DO PIAUÍ

l

q~'\ ESTADO DO PIAUI

\<\\ t

PREFEITURA MUNIOPAl DE CAM
. PO LARGO DO PIAUÍ
/ CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

\
Yflt.7

J \ :'C\ t

PREFEtTURAMUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUf
/ CNPJ (MF): 01.612.754/0001-6S

\

SECI\ETAIUA MUNICIPAi. OE EDUCAÇÃO CNPJ 14,l4U04/0001-40

DECRETO n• OOOl'2019,
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Campo Largo do Plaut, em 28 de Novembro de 2019.

SECRETARIA MUNIOPA~ ~ EDUCAÇÃO CNPI 14.146,Z04/000HO

DECRETO n• 031/2019.

Campo largo do Piaul, em 26 de Novembro de 2019.

O~lara de utilidade pública para fim da
desaproprlaçlo uma gi.ba de terreno rural e
dá outras providincias.
O Prefeito Municipal de Campo Largo do Piaul - :Estado do Piaul, no uso de suas:
atribuições legais conferida pelo Dea-eto-Leí Federal nº 3.36511941 e Lei Federal n°'
9.78511999 combím1do com a Lei Orgânica do Municipio, etc.;

Decl,ra de utilldad, pública pira fins de
desaproprl,ção uma gleba de tem,no rural e
dá outras providências.

Verba Volant ,
Considerando a extrema necessidade de aquisição de lotes de terrenos para
Considerando a extrema necéSSklade de aquisição de foles de teirenos para
construir prédios deslinados a ínstalação de unidades escolares, de quadra Escripta
poliesportiva.
Manent
conslruir prédios destinados a instalação de unidades escolares, de qua.dra ponesportiva, de,
creche escolar, de posto de saúde, de chafariz ou
tubulares, visando atender a

O Prefeito Municipal de campo Largo do Piauí • Estado do Piaul, no uso de $USS
atobuiQOes legais conferida pelo Decreto-Lei Federal nº 3,365/1941 e Lei Federal 11"
9.785/1999 combinado com a Lei Orgânica do Muniolpio, etc,;

a

ai

de,

poço
população quanto a demanda da área da. educação, saúde, saneamento básico e
infraestrutura;

o~he escolar, de posto de saúde, de chafariz ou poço tubulares, visando atender a
populaçao quanto a demarida da área da educação, saúde, saneamento básico einfraeslrulura;

DOM

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

RESOLVE:

Considerando que a municfpalidade não dl~põe de referidas áreafl. de terreno;

Art. 1° - Fica declarado de utifldade púb~ca, para fins de desapropriação de seu
domínio, a se efetivar mediante acordo ou judicialmente, a gleba de terreno urbano que,
pertencente a ESC. MUN. JOCA BATISTA entidade sem fins lucrativos, sendo 44,00rn
(quarenta e quatro metros) de trente limlte a Sul, 29,00m (vinte e nove m&tros) de fundo,
limite a Norte, 38,00m (trinta e oílo melros) na lateral direita a Leste e 38,00m (trinta e oito
melros) na lateral esquerda a Oeste neste Municipio de Campo Largo do Piauf, Estado do
Piaul, longttude 760660 utm, e latitude 9583512 ulm, e área do lote de 1383,00 m2 conforme
consta do levantamento topográfico da área (memorial e Croqui) que compõe o anexo 1
deste Decreto, em cuja área sedia a ESC. MUN. JOCA BATISTA, CNPJ n°

RESOLVE:

_Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação de seu
domtn10, a se eletwar mediante acordo ou judicialmente, a gleba de terreno urbano que
pertencente a ESC. MUN. SÃO BERNARDO entidade sem fins lucrativos sendo 31 oom
(trinta e um metros) de frente lim~e a Oeste, 31,00m (trinta e um metros) de fundo•l;n;lte a
Leste, 20,00m (vinte metros) na lateral direita a Sul e 20,00m (vinte metros) na lateral
esquerda a Norte neste Municipio de Campo Largo do Piaui, Estado do Piauí, longitude
759479 utrn, e latitude 9584247 utrn, e área do lote de 608,00 m2 conforme consta do
levantamento topográfico da área (memorial e Croqui) que compõe o Mexo I deste Decreto,
em cuja área sedia a ESC. MUN. SÃO BERNARDO, CNPJ rf 08.027.899/0001-48.
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Art. 2"' • A destinação do uso do Imóvel mencionado no artigo anlecedente, deverá ser
averbado na Matricula constante no registro de imóvel do cartório do 1° Offcio da Comarca
de Porto-Piau!, para os devidos fins, devendo $$18 ato ser de base para tal prooedlmentoregistral.

Art. ti · A destinaçto do uso do imóvel mencionado no artigo antecedente, deverá ser
averbado na MatriCIJla constante no registro de imóvel do cartório do 1º Oficio da Comarca
de Porto-Piaul, para os devidos fins, devendo este ato ser de base para tal procedime.rito
registrai.

Art. 3º . A desapropriação de que trata o presente Decreto é declarada de natureza
urgente para efeito de imissao provisóría de posse amigável ou em processo judicial, desde,
logo autorizado. nos tennos do Decreto-Lei nº 3.36511941.

Art. 3° · A de$8proprlação de que trata o presente Decreto é declarada de natureza
urgente p~ra efeito de imissao pro\lisória de posse am~ável ou em prooesso judicial, desde
logo autorízado, nos tennos do Decreto-Lei nº 3.36511941.

Art. 4º - As despesas decorrentes do presente Decreto correra.o á conta de dotação
orçamentána do Municlpio.

Art 4e - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão á conta de dotação
orçamentária do Municlplo,

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor a partir data de sua publicação, ficando
revogadas as di&posições em oontrário.

Art. 5° • Este Decreto entra em vigor a partir data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário,

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE

E
CUMPRA,SE,

dos

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Largo do Piauf-Pt, em 26 de Novembro de

2019.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE

E
CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Largo do Plaul-PI, em 26 de Novembro de

2019,
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