DECRETO N.°

23ノ

2018 DE 29 DE JUNHO DE 2018
Ementa: "Declara

de utilidade pfblica para

fins de desapropriagSo, por via amig6vel ou judicial, o
im6vel que especifica, objetivando a implementagSo
do sistema hidrossanit6rio em via pfblica, no Distrito

do Livramento, Vertentes-PE

e dA

outras

providGncias".

ROMERO LEAL FERREIRA PREFEITO DO MUNICiPIO
DE VERTENTES ESTADO DE PERNAMBUCO NO USO DAS ATRIBUIEOES

DE SEU CARGO e com fundamento no inciso ll do artigo 60 da Lei OrgAnica
do Municlpio combinados com os artigos 29 e 69 do Decreto- Lei Federal

n.o

3.365 de21de junho de 1941, DECRETA:

Art. 1". E declarada de utilidade pfblica para fins de
desapropriagSo, por via amigSvel ou judicial, a 6rea de terra abaixo
especificada, destinadas a implementagSo do sistema hidrossanit6rio de via
priblica, no Distrito do Livramento, Vertentes-PE, tudo em conformidade com o
projeto e planta constantes no conv6nio TC/PAC n.o 013912014, firmado entre o

Municipio de Vertentes-PE e a FundagSo Nacional de Sa0de

-

FUNASA, que

possui a seguinte descrigSo:
"Um terreno que possui 1S,O0(quinze metros) no flanco direito, 1S,0Om(quinze

metros) no flanco esquerdo, 30,00m(trinta metros) de frente e 30,00m (trinta

e cinquenta
metros quadrados), a ser desmembrado da propriedade do Sr. Manoe!
Barbosa de Miranda, inscrito no CPF: 013.284.844-91 e portador do RG
metros) de fundo totalizando um 6rea de 450m'z (quatrocentos

sob o n.o 1.260.986 SSP-PE, que possui as seguintes limitagOes: confronta-se
Ao Norte e ao Sul com o Sr. Manoel Barbosa de Miranda, ao Leste com o Sr.
Manoel Barbosa de Miranda e Oeste com a estrada vicinal local que d6 acesso

ao

Matadouro P0blico

do

Livramento, possuindo ainda as

97‑Centro一 Vertentes―
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Art. 20. A desapropriagio prevista no artigo anterior 6

declarada de natureza urgente, para os fins e efeitos do artigo 15, do DecretoLei Federal n.o 3.365 , de 21 de junho de 1941

.

Art.3o. As despesas com

a

execugSo deste decreto

correrSo por conta de dotag6es orgamentdrias pr6prias, suplementadas se
necess6rio.

Art. 40. As eventuais indenizag6es serSo efetivadas com
valor limite da avaliagSo feita pela comissSo, nomeada para tal fim, atrav6s da
Portaria n." 08/2018.

Art. 5o. Este decreto entrar6 em vigor na data de sua
publicagdo, revogadas as disposigOes em contrdrio.
de Vertentes, 28 de junho 2018.
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