DECRETO N.910/2018 DE 10 DE ABRIL DE 2018

Ementa: "Declara de utilidade p0blica para fins de

o im6vel que
objetivando a implementagSo do sistema

desapropriagSo,

especifica,

por via amigdvel ou judicial,

hidrossanitdrio em

via pIblica, no Distrito do

Livramento,

Vertentes-PE e dii outras providCncias".

ROMERO LEAL FERREIRA PREFEITO DO MUNICIPIO DE VERTENTES
ESTADO DE PERNAMBUCO NO USO DAS ATRIBUICOES DE SEU CARGO e com

fundamento

no inciso lldo artigo 60 da Lei O196nica do Municipio combinados com os artigos 29 e69
do Decreto- Lei Federal n.e 3.365 de 21 de lunho de 1-94L, DECRETA:

Art. Le. E

declarada

desapropriagSo, por via amigdvel ou judicial,

de utilidade

pUblica para

a drea de terra abaixo

fins

de

especificada,

destinadas a implementaeao do sistema hidrossanitdrio de via pdblica, no Distrito do
Livramento, Vertentes-PE, tudo em conformidade com o projeto e planta constantes no

conv6nio TC/PAC n."- 0L3912014, firmado entre
FundagSo Nacional de Sa[de

-

o

Municlpio de Vertentes-PE e

a

FUNASA, que possui a seguinte descrig}o:

"Um terreno localizado

no

Distrito da Livramento,

deste

Municlpio, que possui as seguintes descrig6es: Mede 15,00m (quinze metros) no flanco
direito. 15,OOm (quinze metros) no flanco esquerdo, 3O,0Om (trinte metros) de frente

e

30,00m (trinta metros) de fundos totalizando um Srea de 450,00m2 (quatrocentos

e

cinquenta metros quadrados); confrontando-se Ao Norte, ao Sul, Leste e Oeste com

a

propriedade do Sre Maria de Fdtima de Azevedo, inscrita no CPF: 063.057.644-09 e

portadora do RG: 38.378578-9 SSP-SP, possuindo ainda as seguintes coordenadas
geogr6icasi PONTO A: 7° 5213837‖ S
35° 5デ

35° 551332‖ ○,PON丁 OB: 7° 52138.39

29げ Q PONTO C:7° 52'3a36"S 35° 5'27げ Q

POMO D:7・ 5233

35"55'3.25"O, de propriedade de do sre Maria de FStima de Azevedo.
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Art. 2s. A desapropriagSo prevista no artigo anterior e declarada
de natureza urgente, para os fins e efeitos do artigo 15, do Decreto-Lei Federal n.e 3.365,
de

21, de

junho de 1941.
Art.3s. As despesas com a execug6o deste decreto correrdo por

conta de dotaEOes orEamentdrias p16prias, suplementadas se necessdrio.

Art. 4e. As eventuais indenizaE6es se16o efetivadas com valor
limite da avaliagSo feita pela comissSo, nomeada para tal fim, atraves da Portaria

n.e

081201,8.

Art. 5e. Este decreto entrara em vigor na data de sua publicagSo,
revogadas as disposigOes em contrdrio.

27 dejaneiro 2017.

Gabinete da

￨

Prefeito Municipal

Rua Dr.Enlfdio Cavalcanti.n° 97‑Centro― Vertentes―
CEP:55770‐ 000‐「 ()Nl::81 3734‐ 1109‐ CN PI: 10296887/0001‐ 60

PE

v:;:,jllr:r. ri1.) lr'):li

rAFAq

LAUDO DE AVALIACAO

N6s, ao final assinados, designado que fomos pelo Ex.mo

Sr.

Prefeito Constitucional deste Municlpio, Romero Leal Ferreira, atrav6s da portaria

ne

081201,8, datada

de 23 de Janeiro de 2018, procedemos vistoria destinada a avaliar o

terreno localizado no Distrito da Livramento, deste Municlpio, que possui as seguintes
descriE6es: Mede 15,00m (quinze metros) no flanco direito. 15,00m (quinze metros) no

flanco esquerdo, 30,00m (trinte metros) de frente e 30,00m (trinta metros) de fundos

totalizando um drea de 450,00m2 (quatrocentos

e cinquenta metros quadrados);

confrontando-se Ao Norte, ao Sul, Leste e Oeste com a propriedade do Sre Maria de
Fdtima deAzevedo, inscrita no CPF:063.057.644-09 e portadora do RG: 38.378578-9

A:
PONTO C:

SSP-

SP, possuindo ainda as seguintes coordenadas geogrdficas: PONTO

J"52'38.37"5

B: 7"52'38.36"5

7'52'39.36"5

35'55'3.32"0; PONTO
35"55'2.76" O; PONTO

D: 7'52'39.38"S

35"55'2.90"O;

35'55'3.25"O, de propriedade de do Srq Maria

de Fdtima de Azevedo. Apos vistoriar o referido terreno, conclulmos pela avaliagdo do
mesmo em moeda corrente do pa[s, no valor de
Em

virtude da portaria n.s 081201.8 e do

RS

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

DECRETO Ne l-0,

de 10 de Abril de 2018, que

"Declarou de utilidade prJblica para fins de desapropriagSo, por via amigdvel ou judicial,
o imovel especificado, no memorial descrrto em anexo, objetivando a implementaqSo do

sistema hidrossanitdrio em via p[blica, no Distrito do Livramento, Vertentes-PE e dd
outras provid6ncias.
tes′

10 de Abrilde 2018.

DRAD

ISRAEL FERREIRA DE
SECRETAR10 DE

SO∪ ZA
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