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DECRETO Nº 11/2018           Palmeira do Piauí-PI, 25 de junho de 2018. 

 
“Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, área que menciona e dá 
outras providências.” 

 
 

O Excelentíssimo PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ-PI, o senhor 
JOÃO DA CRUZ ROSAL DA LUZ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica 
do município: 
 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Ficam declarado por utilidade pública, com base no DECRETO-LEI Nº 3.365, DE 
21 DE JUNHO DE 1941, para fins de desapropriação amigável ou judicial, o Terreno 
Rural, de uma área de 280,00m² (Duzentos e oitenta metros quadrados) do imóvel 
foreiro situado no Povoado Martin Ribeiro, na zona rural deste município, com a seguinte 
descrição: Ao NORTE, Terreno estreito (beco); Ao SUL, Analise Soares Guedes; Ao 
LESTE, Rua Principal; Ao OESTE, Loteamento. 
 
Art. 2º - A área de que trata o art. 1º deste Decreto destina-se abertura de uma Rua no 
Povoado Martin Ribeiro, zona rural do Município de Palmeira do Piauí - PI tendo 
como recursos para execução dos serviços o Governo Municipal.  
 
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do disposto neste Decreto correrão por 
conta das dotações orçamentárias consignadas em Lei Orçamentária Anual. 
 
Art.4º - O pagamento da indenização será feito de forma justa, prévia e em dinheiro na 
importância de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). 
 
Art. 5º - A ANALISE SOARES GUEDES, fica autorizada a promover a desapropriação de 
pleno domínio da área descrita no art. 1º deste Decreto e suas respectivas benfeitorias, 
podendo, para efeito de emissão na posse, alegar a urgência a que se refere o art. 15, do 
Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de Junho de 1941. 
 
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Palmeira do Piauí-PI, 25 de junho de 2018. 
 
 

_________________________ 
João da Cruz Rosal da Luz 

Prefeito Municipal 


