
DECRETO n.º 087, de 07 de junho de 2022 

EMENTA: Declara de utilidade pública para 
fins de desapropriação de pleno domínio, imó-
vel situado no distrito de umãs, Município de 
Salgueiro – Estado de Pernambuco.  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO, Estado de Pernambuco, no uso 
de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal,  

DECRETA:  

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para os fins de desapropriação de seu 
pleno domínio, a se efetivar mediante acordo administrativo ou judicialmente, 
pelo preço de R$ 210.000,00 (DUZENTOS E DEZ MIL REAIS), parte do imóvel 
com 12.067,26m² integrante da propriedade de José Neves Granjeiro, localizado na 
zona rural de Terra Nova – PE e no distrito urbano de Umãs, Salgueiro – PE, com 
área de 54,10 ha e perímetro 4.313,28m, com os seguintes LIMITES E CON-
FRONTAÇÕES: ao Norte, Antônia Jacinta da Cruz; ao Sul, herdeiros de Francisco 
Pereira de Sá; ao Leste, dependes das águas do Riacho Gravatá; e, ao Oeste, de-
pendes das águas para o Riachinho. Inicia-se a descrição deste perímetro no Ponto 
P – 1, de coordenadas N 9095691.98 e E 466199.12, com azimute N 74° 37’25.87’’w 
e distância de 360,85m, chega- se ao Ponto P – 2, de coordenadas N 9095787.66 e E 
465851.19; deste segue com azimute N 16°31’29.16’’w estendendo-se a uma distân-
cia de 248,26m até ponto P – 3, de coordenadas N 9096025 e E 465780.58; deste se-
gue com azimute N16°31’27.76’’w e distância de 1551,43m ao ponto P – 4, de coor-
denadas N 9097513.01 m. e E 465339.31; deste segue com azimute S79°31’27.69’’E e 
distância de 163,33m rumo ao ponto P – 5, de coordenadas N 9097483.32 e E 
465499.92. Seguindo rumo ao ponto P – 6 com azimute S73°27’11.17’’E e distância 
de 162,17m tem- se a coordenada N – 9097437.14 e E – 4656655.35, seguindo rumo 
ao ponto P – 7 com azimute S17°18’23.30’’E e distância de 1103,24m obtém-se a co-
ordenada N – 9096382.89 e E – 465983.84. Por fim, segue rumo ao ponto P – 1, pon-
to inicial deste perímetro com azimute S17°18’23.30’’E e distância de 723,67m. To-
das as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema de Coorde-
nadas Planas UTM/UPS, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referen-
ciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo como o Datum o SIRGAS2000 
(IBGE). Todos as distâncias, ângulos, áreas e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM. 



Art. 2º. A desapropriação de que trata o presente Decreto é declarada de natureza 
urgente para efeito de imissão provisória de posse de forma amigável. 

Art. 3º. A desapropriação da área destina-se a construção de centro esportivo com 
academia da saúde no Distrito de Umãs em Salgueiro-PE. 

Art. 4º. As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta de dotação 
orçamentária prevista no orçamento do Município, consignadas sob o nº Projeto 
Ativ.: 1390 – Elem.: 4.5.90.61.00. 

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Salgueiro/PE, 07 de junho de 2022.  

MARCONES LIBÓRIO DE SÁ  
Prefeito Municipal  
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