DECRETO n.º 049, de 24 de novembro de 2021.
Declara de Utilidade Pública para ﬁns de desapropriação
de pleno domínio, imóvel situado no Município de
Salgueiro - Estado de Pernambuco.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO, Estado de Pernambuco, no uso de
suas atribuições legais conferidas pelo art. 10, XVIII, 66, VI, e art. 91, I, “e”, todos da Lei
Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a necessidade do Município de Salgueiro em ampliar a rede
municipal de ensino;
CONSIDERANDO que a área expropriada revela-se indispensável para a realização da
mencionada obra;
CONSIDERANDO que o fundamento axiológico da desapropriação é a supremacia do
interesse público sobre o interesse privado.
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para os ﬁns de desapropriação de seu pleno
domínio, a se efetivar mediante acordo ou judicialmente, um terreno próprio para
construção, situado na Rua Antônio Filgueira Soares, nesta cidade, medindo 100,00
(cem metros) de largura na frente, igual medida de largura na linha de trás, por
120,00m (cento e vinte metros) de comprimento em ambos os lados, limitando-se: na
frente, com a Rua Antônio Filgueira Soares, na parte de trás, com terreno de Francisco
Rosa Filho; no lado direito, de quem olha do leito da Rua para o terreno, com a Rua das
Azaleias e no lado esquerdo, de quem olha do leito da Rua para o terreno, com a Rua
das Gencianas, havido pela matrícula n.º 1974, lavrada às ﬂs. 133/134v, do livro n.º 126,
em 13 de setembro de 1982, pelo 1º Tabelião Público desta Comarca, de propriedade da
DIOCESE DE SALGUEIRO, inscrita no CNPJ n.º 12.762.413/0001-92, com sede na Av.
Autora de Carvalho Rosa, n.º 2.253, Centro, Salgueiro, Estado de Pernambuco.
Art. 2º. A desapropriação de que trata o presente Decreto é declarada de natureza
urgente para efeito de imissão provisória na posse em processo de desapropriação,
desde logo autorizado, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de
1941.
Art. 3º. A presente desapropriação destina-se a permitir que o Município de Salgueiro
promova a construção da Escola de Ensino Fundamental, no Bairro Nossa Senhora da
Fátima, constituindo-se obra de relevante interesse público.
Art. 4º. As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta de dotação
orçamentária prevista no orçamento do Município, consignadas sob o nº:
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Art. 5º. Fica, ainda, o Secretário Municipal de Educação autorizado a promover os atos
administrativos ou judiciais, pela via amigável ou judicial, sendo indenizado a quem de
direito, nos termos do que dispõe o inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, em
caráter de urgência, necessário a efetivação da desapropriação, tratada no art. 1º,
inclusive, devendo proceder com a liquidação e o pagamento da indenização,
utilizando para tanto, os recursos próprios alocados.
Parágrafo único. O valor total da indenização será de R$ 700.000,00 (setecentos mil
reais), a ser pago ao expropriado, utilizando, para tanto, os recursos próprios previstos
no orçamento vigente.
Art. 6º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Salgueiro/PE, 24 de novembro de 2021.
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