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LEI MUNICIPAL N° 424 DE 25 DE MAIO DE 2009

Autoriza o Chefe do Poder
Executivo Municipal a permutar
Bens Imóveis, realizar doação de
área ao INSS e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos que
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Fica o chefe do poder Executivo Municipal
autorizado a celebrar permuta dos Lotes 07 (sete) e 08 (oito), localizados no
Bairro Tânia Guerrieri, com área total de 1.000,00m2(mil metros quadrados),
cada um, de propriedade do Município de Santa Cruz Cabrália; e lote n° 1.793
(mil setecentos e noventa e três), da quadra 12 (doze), situado na rua
Massaranduba, com área total de 250,00 m2 (duzentos e cinqüenta metros
quadrados), limitando-se, de frente, com a rua Massaranduba (10,00m); ao
fundo, com o lote n." 1.806 (10,00m); lado direito, com o lote n.? 1.792
(25,00m); e lado esquerdo, com o lote n.o 1.794 (25,OOm);com o lote urbano
nO01 (um), da quadra 20 (vinte), situado à Av. Bahia esquina com a Rua
Estrada de Minas, no Loteamento Terra de Cabral, nesta Cidade de Santa
Cruz Cabrália, sem construções, com área total de 1.500,00 m2 (um mil e
quinhentos metros quadrados), limitando-se, de frente, com a Avenida Bahia
(25,00m); ao fundo, com o lote n.o 08 (oito) (25,00m); do lado direito, com a
Rua Estrada de Minas (60,00m); e do lado esquerdo, com o lote n.O02 (dois)
(60,00m); cadastrado na Prefeitura Municipal sob n.O01.01.081.251.001 e
devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta comarca de
Santa Cruz Cabrália, de propriedade de Washington Érico Menezes.

Art. 2° - Realizada a permuta, fica ainda o chefe do Poder
Executivo autorizado a doar parte do referido imóvel recebido pelo Município
(1.000,00 m2)ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a fim de serem
construídas as instalações prediais para implantação de uma agAnCia.r:
órgão no Município de Santa Cruz Cabrália. , "v~./
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Art. 30 - As despesas decorrentes da execução da
presente lei correrão a conta da Lei Orçamentária vigente.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ CABRÁLlA, EM 25 DE MAIO DE 2009.

refeito Municipal -


