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DECRETO m  737/79 do 18 de abril de 1979*

Desapropria por utilidade pública 07 (sota) lo
tos de tarreno» localizados no porímotro urbano
dosta cidade*

0 PREFEITO MUNICIPAL DE EDUARDO GOMES# RN# no uso de suas atribui
ções legais e na conformidade do disposto no artigo 53, letra "ra" do Decreto 
Lei ns 3.365# de 21 de junho de 1941, combinado com o artigo 590, § 23» i- 
tom II do Código Civil Brasileiro»

D E C R E T A »
Art# iQ - Fica desapropriado por utilidade pública nos turnos do 

artigo 59» letra «mM do Docrcto-Lei n$ 3*365» de 21 de junho do 1941, combi
nado com o artigo 590# § 23# item II do código Civil Brasileiro» 07 lotes de 
torreno (N^o 64 a 70)# localizados na quadra 08 do Lotoamonto Matozo, limita 
dos ao Norte com rua Projetada (78 m)» ao Sul com o Conitorio Publico (78 m), 
ao loste com rua Projetado (36 m) a ao oeste com o lote n$ 63 (36 m)# numa 
superfície do 2.808 m2 (dois mil# oltocontos e oito metros quadrados).

Art. 29 » Destino-se a área desapropriada a ampliação do Cemitério 
público dosta cidade.

Art* 39 - Obriga-oo 0 Chefo do Poder Exocutivo Municipal nos ter
mos do artigo 32, do Deereto-Lcin9 3.365, de 21 de junho de 1941» com a no
va rudaçao dada pela Lei n9 2*786# do 21 de maio de 1956, a indonizar a par
to desapropriada*

Art* 4 9 - 0  Chofo do Poder Exocutivo Municipal co encarregará de 
praticar 06 atos necessários a efetivação dosapropriatôria no conformidade * 
da legislação civil. -

Art* 59 - Esta Decreto entrará em vigor na data de sua publicação# 
revogadas as disposições oro contrário*

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Eduardo G o m e s

Prefeitura Municipal do Eduardo Gomes, 18 de abril de 1979.
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