
 
ESTADO DO MARANHÃO 

PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO 

 

DECRETO Nº 33/2022-GP, DE 05 DE MAIO DE 2022. 

 
“DECLARA FINALIDADE PÚBLICA DE 

NATUREZA URBANA A IMÓVEL RURAL DE 

PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE FEIRA 

NOVA DO MARANHÃO .” 

 

LUIZA COUTINHO MACEDO, Prefeita de Feira Nova do Maranhão, Estado do Maranhão, 

no uso de suas atribuições legais e no que lhe são conferidas pela Lei Orgânica de Feira Nova 

do Maranhão e demais legislação que rege à matéria: 

 
CONSIDERANDO, o princípio da supremacia do interesse público; 

 

CONSIDERANDO, a necessidade de o poder público poder prestar serviço de interesse 

público à população rural do povoado Mato Verde; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Decretar o imóvel de matrícola nº 1956 de propriedade do Município de Feira Nova 

do Maranhão como espaço público com finalidade urbana, destinado ao funcionamento de 

orgãos e equipamentos públicos de uso comum do povo. 

 

Art. 2º - O imóvel de que trata este decreto posssui área de 0.8981 ha, com perímetro de 378,24 

m, conforme descrição: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice  P-01, definido pelas 

coordenadas E: 335,026.000 m e N: 9,237,803.000 m, confrontando com terras de RUA 

PRINCIPAL, segue por natural  com azimute 192° .56' 47,43'' e distância de 89.27 m  até o 

vértice P-02, definido pelas coordenadas E: 335,006.000 m e N: 9,237,716.000 m; 

confrontando com terras de JOÃO DE DEUS JOVITA CORREIA, segue por natural  com 

azimute 275° .17' 24,29'' e distância de 54.23 m  até o vértice P-03, definido pelas coordenadas 

E: 334,952.000 m e N: 9,237,721.000 m com azimute 280° .32' 21,06'' e distância de 43.74 m  

até o vértice P-04, definido pelas coordenadas E: 334,909.000 m e N: 9,237,729.000 m; 

confrontando com terras de NATAL JOVITA CORREIA e LUIZ JOVITO DE ANDRADE, 

segue por natural  com azimute 14° .28' 13,06'' e distância de 96.05 m  até o vértice P-05, 

definido pelas coordenadas E: 334,933.000 m e N: 9,237,822.000 m; confrontando com terras 

de  LUIZ JOVITO DE ANDRADE, segue por natural  com azimute 102° .22' 50,72'' e 

distância de 42.00 m  até o vértice P-06, definido pelas coordenadas E: 334,974.000 m e N: 

9,237,813.000 m com azimute 100° .53' 07,90'' e distância de 52.95 m até o vértice P-01, 

encerrando este perímetro com 378,24 m. 

 

Parágrafo Único: a área acima descrita servirá à construção de escola pública municipal. 

 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua Publicação, revogando-se disposições em 

contrário. 
 

Gabinete da Prefeita Municipal de Feira Nova do Maranhão, em 05 de maio de 2022. 

 

_____________________________ 

Luiza Coutinho Macedo 

Prefeita Municipal 
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