
PREFEITUFRA MUNICIPAL DE CUITEGI - PB
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N2 138, de 03 de fevereiro de 2022

Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, área de terreno situada entre os

municípios de Cuitegi/PB e Alagoinha/PB,
encravada na localidade "GAMELEIRA", destinada
à instalação, funcionamento, uso e acesso público
aos equipamentos implantados para

disponibilização de água, e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/PB, no uso de
suas atribuições, conferidas pelo Artigo 60, incisos V e VIII, da Lei Orgânica do Município, e com
fundamento nos artigos 5^ alínea V, e Se, do Decreto-Lei n^ 3.365, de junho de 1941, '

DECRETA:

Art. 19. Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de
terreno de domínio ou posse do Espólio do Sr. Amaro Serafim da Silva, a qual mede, de largura
na frente e nos fundos, 15m {quinze metros), e, de comprimento nos lados direito e esquerdo,
ISm (quinze metros), o que perfaz um total de 22Sm^ (duzentos e vinte e cinco metros
quadrados), conforme croqul anexo, encravado na propriedade rural denominada "CAMELEIRA",
perímetro rural que compreende os municípios de Cuitegi e Alagolnha, cadastrada no INCRA sob
o n9 204.064.000.094, devidamente registrada no livro 2-B, fis 268, sob o n9 626, do Cartório
Notarial e Registrai, situado à Rua Dep. Francisco Antônio, n^ 22 - Centro, Alagoinha/PB,
adquirido por compra ao Sr. Francisco Juvino de Oliveira e sua mulher Sr^ Lindalva de Oliveira,
conforme Escritura Pública de Compra e Venda, datada de 21 de outubro de 1985, lavrada no
livro de notas n.9 125, as fis. 35 a 36, nas Notas do Oficial Garibaldi Correia de Sales, da cidade
de Guarabira/PB, estando devidamente registrado no Livro acima mencionado em data de 21 de
outubro de 1985, nas Notas do Oficial José da Silva Segundo, Tabelião Público da Comarca de
Alagoinha.

Art. 29. As áreas as quais se refere o artigo 19 deste Decreto destinam-se a
implantação de sistemas coletivos de captação, armazenamento e distribuição de água para
consumo humano nas comunidades rurais do município de Cuitegi/PB.

Art. 39. É declarada de urgência a desapropriação, para efeito de imissão provisória
do Município na posse do bem referido no artigo 19 deste Decreto.
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Art. 42. Fica a Procuradoria Jurídica Geral do Município autorizada a adotar as
providências necessárias à efetivação da desapropriação de que trata o presente Decreto, por
via negociada ou judicial.

Art. 52. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CUITEGI, Estado da
Paraíba, aos 03 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

GERALDO ALVES SERAFIM

PREFEITO MUNICIPAL
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