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 LICITAÇÃO 

 LEIS 

 PORTARIAS 

 DECRETOS 

         ATOS DA PREFEITA 

DECRETO MUNICIPAL N° 110/2022 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE 

DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL ABAIXO ESPECIFICADO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, Estado da 

Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e por 

Lei, com fundamento no Decreto-Lei n° 3.365 de 21 de junho de 1941, modificado 

pelo Lei Federal n° 4.123/62. 

Considerando o disposto no artigo 6° do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 

1941; 

Considerando que, conforme disposto no artigo 5°, alínea “m”, do Decreto-Lei n° 

3.365, de 21 de junho de 1941, considera-se caso de utilidade a construção de 

edifícios públicos;  

Considerando que o Município de Areia/PB é patrimônio histórico e cultural, tendo 

seu tombamento homologado no ano de 2006, repleto de pontos turístico, recebe a 

visita de inúmeros turistas anualmente; 

Considerando que a necessidade de um espaço amplo e estrategicamente posicionado 

no Município com serviços de apoio ao turista, buscando fomentar o desenvolvimento 

turístico, cultural e econômico; 

Considerando que o imóvel em questão possui uma excelente localização no centro 

histórico do município de Areia/PB; 

Considerando que a condicionante para a construção de um Centro de Informação ao 

Turista é que o Município de Areia-PB efetue a desapropriação do imóvel; 

DECRETA, 

Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública, com base com artigo 5°, alínea “m”, do 

Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, para fins de desapropriação, o imóvel 

situado na Rua Dr. Cunha Lima, 210, Bairro Centro, Município de Areia-PB, com 

área total de aproximadamente 192,00 m² (cento e noventa e dois metros quadrados), 

registrada no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Areia-PB, matrícula n° 3814, 

Registro 1-3814, Protocolo nº 18.303, de propriedade da TELINGRA – 

COMUNICAÇÕES DE CAMPINA GRANDE S/A, hoje pertencente a consórcio 

formado pela TIM S/A, CLARO S/A e TELEFÔNICA BRASIL S/A. 

Art. 2º. O imóvel desapropriado deverá ser avaliado na forma da Lei, por comissão 

especialmente criada para este fim, e as despesas decorrentes da desapropriação a que 

se refere o presente Decreto correrão à conta da dotação orçamentária própria. 

Art. 3º. A declaração de utilidade pública ora decretada, tem como objetivo a 

desapropriação do imóvel descrito no art. 1° para o fim de se construir um edifício 

público, qual seja, um Centro de Informação ao Turista, nos termos do art. 5º, “m”, do 

Decreto-Lei nº 3.365/41. 

Art. 4º. A desapropriação a que se refere este Decreto é considerada de urgência, nos 

termos do art. 15 do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, para efeito de 

imediata emissão de posse. 

Art. 5º. Fica garantido ao Consórcio o direito a indenização pela desapropriação do 

imóvel, bem como pelas benfeitorias nele existentes, com o recebimento do valor 

prévio e em dinheiro, com base no preço de mercado. 

Art. 6º. Fica a Procuradoria Jurídica do Município autorizada a tomar as medidas 

administrativas e/ou judiciais cabíveis para efetivação da presente desapropriação. 

Art. 7º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE AREIA, Estado da Paraíba, 27 de 

julho de 2022. 

SILVIA CÉSAR FARIAS DA CUNHA LIMA 

Prefeita 
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DECRETO MUNICIPAL N° 111/2022 

NOMEIA COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE 

DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 110/2022, 

DIANTE DA DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, Estado da 

Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e por 

Lei, com fundamento no Decreto-Lei n° 3.365 de 21 de junho de 1941, modificado 

pelo Lei Federal n° 4.123/62. 

DECRETA, 

Art. 1º - Fica nomeada uma Comissão de Avaliação, para fins de desapropriação, 

com os seguintes membros: 

I – Rondineli Bandeira dos Santos; 

II – Fabianna Perazzo de Melo Cabral; 

III – Edson Silvestre da Costa. 

Art. 2º - A presente Comissão será presidida pelo Sr. Rondineli Bandeira dos Santos 

e terá como secretária a Sra. Fabianna Perazzo de Melo Cabral. 

Art. 3º - O objetivo desta Comissão será avaliar o imóvel desapropriado pelo Decreto 

Municipal nº 110/2022, com apresentação do respectivo laudo de avalição do imóvel, 

com prazo estipulado para conclusão dos trabalhos de 72h (setenta e duas) horas 

contadas da publicação deste Decreto. 

Art. 4º -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE AREIA, Estado da Paraíba, 27 de 

julho de 2022. 

 

SILVIA CÉSAR FARIAS DA CUNHA LIMA 

Prefeita 
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