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DECRETO 230 DE 17 DE MARCO DE 2022. 

DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA, PARA FINS DE 
DESAPROPRIAÇAO, FAIXAS DE 
TERRENO PARTICULAR E 
DA OUTRAS PROVID~NCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI, Estado do Piauí, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamento no art.5°, XXIV c/c art. 182, 
ambos da Constituição Federal; nos artigos 2º, 5°, 6º e 40 do Decreto-Lei n . 0 

3 .365 de 21 de j unho de 1941 ; no artigo 6°, inciso XXXI c/c art. 92, inciso XIV da 
Lei Organica Municipal de Jacobina do Piauí, 

CONSIDERANDO a garantia constitucional que reconhece como uma 
tendência irreversível do estado moderno, a possibilidade de interferência do 
Poder Público na mudança compulsória da destinação de um bem privado, 
ajustando aos interesses sociais, mediante desapropriação, previstos ao longo da 
Carta Constitucional , em seus artigos 5° e 182; 

CONSIDERANDO que o imóvel abaixo descrito atende as condições de 
implantação e funcionamento de s istema de abastecimento de água potável, com 
poço de sucção, e distribuição por meio de caixa d 'agua, com a finalidade de 
abastecer a comunidade Caldeirão, localizada neste município, conforme Termo 
de Convênio n . 0 856102/2017, - celebrado entre este município e a Fundação 
Nacional de Saúde - FUNASA; 

CONSIDERANDO que é dever do administrador público promover a 
construção de obras públicas e sua manutenção, que beneficiem a população do 
município de Jacobina do P iauí; 

CONSIDERANDO que o Decreto Lei 3 .365 de 21/06/41 que "dispõe sobre 
desapropriação por utilidade pública", considera que "mediante declaração de 
utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados, pela União, pelos 
Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios"; 

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de desapropriar faixas de terra 
de domínio privado para implantação de s istema de abastecimento de água na 
localidade Caldeirão, Data Poções; 

DECRETA: 

Art. 1° Fica desapropriada, ordinária e diretamente, por necessidade e/ou 
utilidade publica, por via amigável ou judicial, em caráter de urgência, com 

fundamento no art.5°, XXIV c/c art. 182, ambos da Constituição Federal; nos 
artigos 2º, 5°, 6° e 40 do Decreto-Lei n . 0 3 .365 de 21 de junho de 1941; no artigo 
6º, inciso XXXI c/c art. 92, inciso XIV da Lei Organica Municipal de Jacobina do 
Piauí, as seguintes áreas de terra sendo parte de imóvel rural de posse do Sr. 
EDUARDO MARQUES ARISTON, brasileiro, solteiro, trabalhador rural, portador 
do RG n .0 2 .186.014 SSP/PI, e do CPF n .0 000.405.603-50, residente e 
domiciliado no lugar Caldeirão, Data Porções, município de Jacobina do Piauí-PI : 

1 - área de 100 m 2 {cem metros quadrados), localizada no lugar Caldeirão, 
Data Porções, município de Jacobina do Piauí-PI, compreendendo um perímetro 
de 40 m (quarenta metros), dentro das seguintes confrontações: Inicia-se a 
descrição deste perímetro no vértice P01, definido pelas coordenadas E: 
240.385,10 m e N: 9.128.326,55 m; confrontando com terras de EDUARDO 
ANANIAS DE CARVALHO, segue por com azimute 359º 56" 33,74" e distancia 
de 10,00 m até o vértice P02, definido pelas coordenadas E: 240.385,09 m e N: 
9 .128.336,55 m ; confrontando com terras de EDUARDO ANANIAS DE 
CARVALHO, segue por com azimute 270º e distancia de 10,00 m até o vértice 
P03, definido pelas coordenadas E: 240.375,09 m e N: 9.128.336,55 m; 
confrontando com terras de EDUARDO ANANIAS DE CARVALHO, segue por 
com azimute 179º 56' 33,74" e distancia de 10,00 m até o vértice P04, definido 
pelas coordenadas E: 240.375,10 m e N: 9.128.326,55 m; confrontando com 
ESTRADA VICINAL, segue por com azimute 90º e distancia de 10,00 m até o 
vértice P01 , encerrando este perímetro. 

li - área de 100 m 2 (cem metros quadrados), localizada no lugar Caldeirão, 
Data Porções, município de Jacobina do Piauí-PI, compreendendo um perímetro 
de 40 m (quarenta metros), dentro das seguintes confrontações: Inicia-se a 
descrição deste perímetro no vértice P01 , definido pelas coordenadas E: 
241 .338,200 m e N : 9.128.344,750 m ; confrontando com terras de EDUARDO 
ANANIAS DE CARVALHO, segue por com azimute Oº e distancia de 10,00 m 
até o vértice P02, definido pelas coordenadas E: 241.338,200 m e N: 
9.128.354,750 m ; confrontando com terras de EDUARDO ANANIAS DE 
CARVALHO, segue por com azimute 270° e distancia de 10,00 m até o vértice 
P03, definido pelas coordenadas E: 241.328,200 m e N: 9.128.354,750 m ; 
confrontando com terras de EDUARDO ANANIAS DE CARVALHO, segue por 
com azimute 180° e distancia de 10,00 m até o vértice P04, definido pelas 
coordenadas E: 241.328,200 m e N: 9.128.344,750 m ; confrontando com a 
ESTRADA VICINAL, segue por com azimute 90º e distancia de 10,00 m até o 
vértice P01, encerrando este perímetro; 

Parágrafo único. O imóvel ora declarado de utilidade pública e 
desapropriado tem destinação pública, uma vez que objetiva a implantação e 
funcionamento de sistema de captação de água potável na localidade Caldeirão e 
outras localidades circunvizinhos; 

Art. 2° Fica outrossim declarada de caráter urgente a desapropriação. nos 
termos do art. 15 do Decreto Lei n . 0 3 .365, de 21 de junho de 1941 , para efeito de 
imediata imissão na posse; 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando
se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Jacobina do Piauí, 17 de março de 2022. 

~ 
Gederflnio Rodrigues de Oliveira 

Prefeito Municipal 


