
DECRETO Nº 0174/2016 

SÚMULA: DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE 
DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO SERROTE, 
NESTE MUNICÍPIO, NAS CONDIÇÕES ABAIXO DEFINIDAS E DÁ 
PROVIDENCIAS. 
 

Roberto José Vasconcelos Cordeiro, Prefeito Municipal de Pedra Lavrada – Estado da 
Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Constituições 
Federal, Estadual e legislação pertinente, tendo em vista as disposições do art. 5º, letra “e” e do art. 
6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941;  

D E C R E T A: 
 

Art. 1º - Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação, o 
imóvel rural denominado “Sítio Serrote”, com Escritura Particular Declaratória de Posse e 
Doação de Imóvel, lavrada no Cartório de Registro Cívil de Sossego, em 24/01/2014, 
localizado no Sítio Serrote, neste Município, pertencente a Sra. MARIA DAS DORES ALVES 
SABINO, natural de Picuí/PB, brasileira, agricultora, casada, com registro no CPF 515.053.204-53 
e RG 547.127 SSP/PB e o seu esposo AGENOR SABINO, brasileiro, natural de Cubatí/PB, 
agricultor, com registro no CPF 041.472.004-00 e RG 9.158.127 SSP/PB.  

Art.2º - A área de terra descrita no artigo 1º deste Decreto, será utilizada para a 
instalação de um dessalinizador do Programa Água Doce do Governo Federal. 

Art.3º - Diante da necessidade imediata da instalação do abrigo e tanque, para o 
sistema de dessalinização do Programa Água Doce - PAD, a presente desapropriação é 
considerada de caráter URGENTE, para efeito de imediata EMISSÃO DE POSSE. 

Art. 4º - Fica a Secretaria Municipal de Administração, com o apoio da Assessoria 
Jurídica do Município, autorizada a promover os atos administrativos e jurídicos necessários, em 
caráter de urgência, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata este Decreto, e a 
imitir-se na posse respectiva, providenciando, inclusive, a liquidação da desapropriação e o 
pagamento de outras indenizações, acaso existentes, por preço justo, utilizando-se, para tanto, dos 
recursos de que dispuser, conforme dotações orçamentárias aplicáveis ao assunto. 

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

Art. 6º - Revogam-se todas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito do Município de Pedra Lavrada/PB, em 01 de Julho de 2016. 

 


