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DECRETO Nº 009/2013, DE 11 DE MARÇO DE 2013.  
 

 
Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação e dá outras providências. 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, 
Estado do Rio Grande do Norte , no uso das 
suas atribuições legais, considerando a prescrição 
normativa descrita no art. 5o, alínea “h”, do 
Decreto-Lei no 3.365/41, de 21 de junho de 1.941, 
com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 
9.785/99 e ainda amparado na Lei Orgânica 
Municipal,  

 
DECRETA: 
 
    

Art. 1º - Fica  declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação 
amigável ou judicial, a posse de um terreno situado na zona rural do município 
de Parelhas-RN, no sítio suçuarana, com as seguintes demissões:  30,00 m 
(trinta metros)  de frete, por 40,00 m  (quarenta metros)  de fundos, medindo 
1.200 m² (um mil e duzentos metros quadrados), obedecendo  as Coordenadas 
Geográficas: E-01 752, 947 m E  9.262,968m-N  - E-02 752,920m -E  
9.262.980m-N   -  E-03 – 752.936m-E  9.263.016m-N   E-04 752.963m-E  
9.263.004m-N.  desmembrada  de um imóvel rural, devidamente registrado as 
fls. 238 do livro “2-A, matrícula de n. 423, de 13 de abril de 1978, com quarenta 
e uma e meia braças de terra de frente e mais as sobras  por novecentas e 
oitenta braças de fundo no sítio almas, lugar Suçuarana, neste Município, 
limitando-se ao norte, com herdeiros de Esmerino cândido de Macedo, ao sul 
com José Cândido de Macedo pelo meio do Rio Seridó, ao nascente, com 
Pedro Cândido de Macedo e ao poente, com terras de Manoel Cesário de 
Macedo, cadastradas no INCRA sob o n. 178.152.000.507, com uma área total 
de 35,5 –área explorada 31,0 – área 36,5 – módulo 64,0 – n. 0,57, fração 
mínima de parcelamento 35,0. Proprietário  - espólio de José Ursulino da Silva 
e Luzia Soares da Silva, CPF de n. 039.289.504, transmitente – Esmerino 
cândido de Macedo e sua mulher , título de domínio escritura pública de 
permuta lavrada em 24.12.1927, registro de n. 236, às fls., 91 do livro n. 04, do 
Registro de Imóveis do município de Parelhas-RN.   
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 Art. 2º - A presente declaração de Utilidade Pública objetiva a 
desapropriação do imóvel referido no artigo anterior, para a finalidade de 
implantação de uma Quadra Poliesportiva Descoberta, nos termos do 
permissivo legal disposto na alínea “h”, do art. 5o, do Decreto-Lei 3.365/41, 
com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 9.785/99. 

 Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do disposto neste 
Decreto correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas em Lei 
Orçamentária Anual. 

 Art. 4º - A Municipalidade disporá, nos termos do art. 10, do Decreto-Lei 
nº 3.365/41, do prazo de 05 (cinco) anos, para efetivar a aludida 
desapropriação e iniciar as providências de aproveitamento do bem 
expropriado, ficando a Assessoria Jurídica do Município autorizada a proceder, 
por via amigável ou judicial, mediante prévia avaliação a desapropriação 
prevista neste Decreto. 

   Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Parelhas/RN, 11 de março de 2013. 

 

 

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 


