
DECRETO Nº 58/2017

Declara área de utilidade pública.

PAULO RICARDO SALERNO, PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA
SÊCA,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  de  conformidade  com art.  5º,  alínea  “g”  do
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,

D E C R E T A:

Art.  1º Fica  declarada  de  utilidade  pública,  para  fins  de  desapropriação,  uma
fração de terras de propriedade da sucessão de Albino Geraldo Carvalho, situada em São
Miguel, neste Município, de formato irregular, com área superficial de 3.366,50m², com as
seguintes medidas e confrontações: a LESTE, na extensão de 75,16 metros, com propriedade
da  sucessão  de  Florentino  Carvalho;  ao  NORTE,  na  extensão  de  25,03  metros,  com
propriedade da sucessão de Albino Geraldo Carvalho; ao SUDESTE, na extensão de 36,81
metros, com propriedade da sucessão de Florentino Carvalho; ao SUDOESTE, na extensão de
43,20 metros, com faixa de domínio da ERS 149; e, finalmente, a OESTE, por três linhas
retas,  na  extensão  total  de  70,67  metros  com área  remanescente  da  sucessão  de  Albino
Geraldo Carvalho.

Art. 2º  A destinação da referida área será exclusivamente para a instalação da
Unidade Básica de Saúde de São Miguel.

Art.  3º  Fica declarada a  urgência da desapropriação,  nos termos do art.  15 do
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para o fim de imissão provisória na posse do
imóvel de que trata este Decreto.

Art. 4º  As despesas decorrentes da desapropriação a que se refere este Decreto
correrão à conta de dotações orçamentárias existentes.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aos 3 de julho de 2017.

PAULO RICARDO SALERNO
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

JOÃO IRAJÁ ROSA DA SILVA 
       Sec. Mun. de Administração
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