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Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Valença 
 

DECRETO  Nº. 29  DE 05 DE ABRIL DE 2019 

             

 

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE 

DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL QUE ESPECÍFICA, DANDO 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

 

                   LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município de Valença, 

Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,  

 

 CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº. 7473/2019; 

 

DECRETA 

 

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, pela via 

administrativa ou judicial, o imóvel matriculado no Registro de Imóveis, Cartório do 2º 

Ofício de Valença, sob o nº. 6.104, situado na Rua Dr. Luiz Carneiro de Mendonça, nesta 

cidade, foreiro à Prefeitura Municipal, medindo 50,00m de frente e de fundos por 42,00m 

mais ou menos de cada lado, confrontando pela frente com a citada rua Dr. Luiz 

Carneiro de Mendonça, por um lado com terrenos de Eugênio de Souza Nunes e outros, 

seus herdeiros ou sucessores, por outro lado com Horácio Praxedes Figueira, seus 

herdeiros ou sucessores, e finalmente pelos fundos com João Thomaz da Rosa, seus 

herdeiros ou sucessores, em cujo terreno foram construídos dois prédios, um com 

1.845,65m2, que tomou o nº. 139 da dita rua, e o outro com 77,15m2 sup2, que tomou o 

nº. 139/A da mesma rua. IMÓVEL FOREIRO À PREFEITURA LOCAL. 

 

Art. 2º - As despesas decorrentes da desapropriação autorizada por este Decreto, 

correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Art. 3º - Fica declarada de natureza urgente para os fins e efeitos do art. 15 e 

seguintes da Lei nº. 3.365/41 a desapropriação autorizada por este Decreto. 

 

Art. 4º - A Procuradoria Geral do Município fica autorizada a promover a 

desapropriação de pleno domínio da área descrita no art. 1º, e suas respectivas 

benfeitorias, podendo, para efeito de imissão de posse, alegar a urgência a que se 

refere o art. 15, do Decreto Lei 3.365, de 21 de julho de 1941. 

 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua edição, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito, 05 de abril de 2019. 

 

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO; CUMPRA-SE. 

 

 

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA 

PREFEITO 
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Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Valença 
 

Boletim Oficial 1045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


