
Municipal de Parnamirim

Decreto n° 5.341, de 08 de junho de 2005.

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que especifica e determina outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 74, inciso XI, da Lei Orgânica do Município,

Considerando a necessidade de propiciar melhores instalações à 
Maternidade Sadi Mendes, com ampliação física que permita proporcionar à população 
um efetivo aumento do número de leitos;

Considerando a necessidade de se dar à Maternidade Sadi Mendes 
condições de instalação de equipamentos médico-hospitalar que propiciem maior 
ef iciência técnico-científ ica nas áreas de obstetrícia e de ginecologia;

Considerando a necessidade de se dar à Maternidade Sadi Mendes 
maior e melhor operacionalidade administrativa;

Considerando o que consta do Protocolo n° 28442/05, com 
manifestações favoráveis dos órgãos técnicos;

Considerando, finalmente, a importância e a relevância das obras a 
serem realizadas no Município de Parnamirim, com ganhos efetivos para a saúde e 
qualidade de vida de parte expressiva dos munícipes,

DECRETA:

Art. 1°. Fica declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, de um terreno, com respectivas edificações, constituído pelos lotes
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267, 268 e parte dos lotes 265, 266 e 269, quadra 22, do loteamento "Núcleo Marília", 
zona urbana, medindo 4.046,55m2 (quatro mil e quarenta e seis metro e cinquenta e 
cinco centímetros quadrados) de superfície, situado na Rua Tenente Medeiros, de 
propriedade do Instituto de Assistência Médico Hospitalar e Sociedade Ltda, 
iimitando-se: ao Norte, com imóvel de propriedade de Francisco Pereira da Silva, e 
parte do lote 264, com 65,00m: ao Sul, com os lotes 258, 259 e 260, com 84,00m; a 
Leste, com a Rua Tenente Medeiros, com 45,00m; e a Oeste, com os lotes 259, 260 e 
264, com 50,00m.

Art. 2o. Fica iguaimente declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, incorporando-se ao imóvel descrito no art. Io, a área de 1.400,00m2 
(hum mil e quatrocentos metros quadrados), com as edificações porventura nela 
encravadas, identificada como parte do lote 258, da quadra 22, do loteamento "Núcleo 
Marília", situada na Travessa Projetada, com os limites seguintes: ao Norte, com o lote 
267, com 7,00m; ao Sul, com a Travessa Projetada, com 70,00m; a Leste, com o imóvel 
de propriedade de Miguel Teixeira e outros, com 20,00m; e a Oeste, com o restante do 
referido lote 258, com 20,00m.

Art. 3o. O valor total da indenização expropriatória das áreas 
descritas nos artigos Io e 2o, deste Decreto, com as respectivas edificações nelas 
encravadas, é de R$ 653.032,80 (seiscentos e cinquenta e três mil, trinta e dois reais 
e oitenta centavos), conforme avaliação de órgão técnico do Poder Executivo Municipal.

Art. 4o. O imóvel a que se refere o artigo primeiro destina-se à 
implantação das novas instalações da Maternidade Sadí Mendes.

Art. 5o. É declarada de urgência a presente desapropriação, para 
efeito de imissão provisória do Município de Parnamirim na posse do bem expropriado.

Art. 6o. Fica a Procuradoria 6eral do Município autorizada a adotar as 
medidas necessárias à efetivação da desapropriação de que cuida este Decreto, por via 
amigável ou judicial, inclusive quanto ao exame de eventual aquisição irregular do imóvel 
pelo expropriado.

Art. 7o. As despesas decorrentes da presente desapropriação correrão 
à conta da dotação específica do Orçamento G eraI do Município.

Art. 8°. Este Decreta entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2005.

Art. 4o - Revogam-se as disposições em contrário.

Parnamirim, 09 de fevereiro de 2005.
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