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DECRETO Nº 039/2013, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013.  

 
 
 

Declara de utilidade pública para 
fins de desapropriação, em favor 
da CAERN – Companhia de Águas 
e Esgotos do Rio Grande do 
Norte, o imóvel que especifica e 
dá outras providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, no uso de suas atribuições legais, e com 
fundamento no Decreto-Lei nº. 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações da 
Lei nº. 2786, de 21 de maio de 1956, combinado com o art. Art. 13º, inciso XII da Lei 
Orgânica do Município de Parelhas, e tendo em vista o que consta no contrato de 
concessão de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, firmado 
com a CAERN - Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte e o art. 3º 
do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
DECRETA: 
 

Art.1º- Fica declarado de Utilidade Pública para fins de desapropriação, 
em favor da CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, o 
imóvel localizado no sítio Almas, com área de terreno de  99.415,49 m², no sítio 
Almas zona rural do município, com os seguintes limites e dimensões: 
 
Norte: Propriedade de Wildete Medeiros dos Santos........................................................ 368,00m 
Sul:    Estrada vicinal que dá acesso ao sítio Almas e Sussuarana I ...................................273,54m 
Leste: Propriedade de Wildete Medeiros dos Santos.........................................................310,25m 
Oeste: Propriedade  de Wildete Medeiros dos Santos .....................................................304,62m 

 
          Art.2º- O imóvel de que trata o artigo anterior será desapropriado visando 

à instalação de equipamentos do sistema de esgotamento sanitário, possibilitando o 
atendimento da população local com melhoria da sua qualidade de vida, através do 
acesso ao saneamento básico. 

 
                 Art.3º- Fica a CAERN - Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do 
Norte autorizada a adotar as providências necessárias à efetivação desta 
desapropriação de forma amigável ou judicial, se for o caso, podendo, inclusive, 
invocar o caráter de urgência para fins de imissão provisória na posse do bem. 

 
                 Art.4º- As despesas decorrentes da presente desapropriação correrão à 
conta dos recursos financeiros da CAERN - Companhia de Águas e Esgotos do Rio 
Grande do Norte. 
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                 Art.5º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas-RN, 21 de outubro de 

2013. 
 
 

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS 
PREFEITO 


