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Decreto nº 6.172 de 14 de Fevereiro de 2020.

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação os
imóveis que abaixo especifica e determina outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso da atribuição
que lhe confere o Art. 73, inciso XI da Lei Orgânica do Município,

Considerando a competência cometida ao poder público para
planejar o uso e a ocupação do solo urbano;

Considerando, ainda, a necessidade de se efetivar políticas de
assistência social no âmbito do Município de Parnamirim/RN,

DECRETA:

Art. 1°. Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação,
com o objetivo de viabilizar a implantação do Centro de Referência de
Assistência Social, os seguintes imóveis:

Localização do imóvel: Rua Edgar Dantas, 1856, Passagem de Areia,
Parnamirim/RN.

Proprietário: Manoel Pires de Araújo

Área do Terreno: 720,00m²

Valor do terreno: R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais)

Área Construída: 170,00m²

Avaliação do imóvel: R$ 192.790,00 (cento e noventa e dois mil,
setecentos e noventa reis)

Caracterização do imóvel: Limitando-se ao NORTE, com a Rua Edgar
Dantas, com 24,00m; ao SUL, com lotes nºs 05 e 06 da quadra 04, com
24,00m; ao LESTE, com o lote nº 22 da quadra 04, com 30,00m; e ao
OESTE, com o lote nº 25 da quadra 04, com 30,00m.

Art. 2º. O valor atribuído ao imóvel objeto da desapropriação de que trata
este decreto fora atribuído consoante avaliação procedida pela Comissão
de Avaliação da Secretaria Municipal de Tributação, cujo laudo integra o
respectivo processo expropriatório.

Art. 3º. É declarada de urgência a presente desapropriação, para efeito de
imissão provisória na posse do bem expropriado.

Art. 4º. As despesas decorrentes da presente desapropriação correrão por
conta do orçamento geral do Município.

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

Parnamirim/RN, 14 de Fevereiro de 2020.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 


