Prefeitura Municipal de Parnamirim
Dccrcto n° 5.441, de 17 de agosto de 2007.

Declara de utilidade pública, para fin s
desapropriação, parte do imóvel que especif ica.

de

O PREFEITO M U N IC IP A L DE PAR N AM IR IM , no uso das
atribuições que lhe confere o a rt. 74, inciso X I, da Lei Orgânica do Município,
Considerando a necessidade de execução de obras de drenagem;
Considerando o que consta no processo n° 49351/2006 e as
manifestações favoráveis dos órgãos competentes do Poder Executivo
Municipal;
Considerando, finalm ente, a competência cometida ao poder
público para planejar o uso e a ocupação do solo urbano;
DECRETA:
A rt. 1°. Fica declarada de utilidade pública, para fin s de
desapropriação, área de interesse para execução de obras de drenagem, os
imóveis agora especificados, situados no “Loteamento Jardim das Acácias", no
Bairro de Nova Parnamirim, com as dimensões seguintes:
-

Parte do lote 04, da Quadra F, medindo 20,05m2 (vinte m etros
e cinco centím etros quadrados), no valor de R$ 2.406,00 (dois mil,
quatrocentos e seis reais).
Parte do lote 05 , da Quadro F, medindo Q,79m2 (setenta e nove
centím etros quadrados); no valor de R$ 94,80 (noventa e quatro reais e
o ite n ta centavos).
A rt.

2o. O valor to ta l

atribuído

aos imóveis ob jeto s

da

desapropriação de que tra ta este Decreto é de R$ 2.500,80 (dois mil,
quinhentos reais e oite n ta centavos), consoante avaliação procedida pela

Av,TenenteMedeiros,n°105 |Centro |Parnamirim/RN |CEP59,140-020 |Fone:(84)3644.8100 |Fax;/^)^
Site: www.parnamirim.rn.gov.br | E-mail: confafo@parnamirim.
P A R N
MELHOR

A M
PARA

IR IM
TODOS

21

Prefeitura Municipal de Parnamirim
Comissão de Avaliação da S ecretaria Municipal de Tributação, cujos laudos e
demais documentos integram o respectivo processo expropriatório.

Parágrafo Único - A despesa de que tra ta este artigo c o rre rá à
conta da respectiva dotação orçamentária específ ica.

A rt. 3o.

A

Procuradoria

Seral

do

Município

adotará

as

providencias necessárias à efetivação da desapropriação de que cuida este
D ecreto, por via amigável ou judicial.

A rt. 4o.

Este Decreto e n tra em vigor na data de sua publicação.

A rt. 5o

Revogam-se as disposições em contrário.

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
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