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DECRETO Nº 098/2017 

DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017. 
 

Declara de Utilidade Pública, para fins de 
desapropriação, a área de terra que indica e dá outras 
providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

JUVENAL PEREIRA BRITO, no uso de suas 
atribuições legais; 

 

CONSIDERANDO que a desapropriação, é para 
aquisição de área de terra para da continuidade a Rua 

João Furtado; 
 

CONSIDERANDO que com o objetivo da 

desapropriação é dar continuidade a Rua João Furtado, 
pois diminuirá o transtorno dos moradores da região e 

principalmente os das quadras 16-a e 16-b do 
“Loteamento Jinya Konno”, dessa forma os mesmo não 
terão de retornar a Rua 14 de Julho e depois a Rua 

Arnaldo Estevan ou retornar a Rua 14 de Julho e depois 
Av. Fernando Corrêa da Costa, para ter acesso a Rua 

Irene Biela, pois com a continuação da rua supracitada 
portarão acesso direto; 

 

CONSIDERANDO que é de interesse público e 
beneficiará os munícipes próximos a área de 

desapropriação. 
 

 
 

DECRETA: 

 
                                     Art. 1º. - Fica declarada de Utilidade Pública, devendo 

ser desapropriada amigável ou judicialmente, para dar continuidade a Via 

Pública, uma área de terra medindo aproximadamente 439,45 metros quadrados 
(quarenta e nove metros quadrados), de propriedade de Odete Boacha Duarte de 
Medeiros e outros, desmembrar uma área de terra da maior porção constante na 

escritura matriculada e registrada sob o nº. 000670, do livro 02, em 
15/10/1993, do Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta – MT. 

 
                                     § 1.° -  A área a que se refere este artigo é definida 
pelo seguintes limites e confrontações: Medindo 11,00 m, de frente para a Rua 

Irene Biela, e fundo medindo 11,00 m, confrontando com a Rua João Furtado; e 
do lado direito medindo 40,06 m, confrontando com o lote 4-B, e a primeira área 

remanescente da Quadra 16, pertencente a Odete Boacha Duarte de Medeiros e 
outros; e do lado esquerdo medindo 39,84 m, confrontando com o lote nº. 05, e 
com a outra parte do remanescente, denominada Quadra 16-C, também 

pertencente a Odete de Boacha Duarte de Medeiros e outros. Conforme Anexos 
(Memorial Descritivo e Croqui). 
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                                     Art. 2º - Em caso de desapropriação judicial fica o 

Expropriante autorizado a invocar o caráter de urgência para fins do disposto 
no artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, alterado pela Lei nº 2.706/56. 
 

                                     Art. 3º - As despesa decorrentes da execução do 

presente Decreto correrão à conta de verbas próprias do orçamento vigente. 
 

                                     Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
                             

 
                                Publique-se.  Registre-se.  Cumpra-se. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT. 

AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 
 

 
 

_______________________________ 
JUVENAL PEREIRA BRITO 

Prefeito 

 
 

 
 
Registrada nesta Secretaria e 

Publicado no Diário Oficial. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/16376644/art-2-do-decreto-6-05-embu
http://www.jusbrasil.com/topico/11354216/artigo-15-do-decreto-lei-n-3365-de-21-de-junho-de-1941
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104450/lei-de-desapropria%C3%A7%C3%A3o-decreto-lei-3365-41
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/16376624/art-3-do-decreto-6-05-embu

