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ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a ei
Orgânica do Município, faz saber a todos que Câ ara Municipal aprovou e u
sanciono a seguinte lei;

O PREFEITO MUNICIPAL O SANTA CRUZ CABRÁL ,

Art. 10 - Fica o Chefe do Poder Executivo Munici I
autorizado a desapropriar, por via administrativa u judicial, com fundamen o
no art. 5°, alínea "g", do Decreto-Lei no 3.365, e 21 de junho de 1941, o
imóvel urbano constituído pelo lote de terreno o 100, situado à Rua d s
Coqueiros, do Loteamento "Parque Yaya", à mar em da BR-367, na cida
de Santa Cruz Cabrália (Ba); com área total de 697,00 metros quadrado;
sem benfeitorias, com as seguintes divisas e con rontações: limitando-se d
frente com a Rua dos Coqueiros (40,00 metros); undo com a Travessa do
Coqueiros - 124 (42,00 metros); lado direito com Rio Yaya (19,00 metros)
e lado esquerdo com a esquina da Travessa dos Coqueiros (15,00 metros,
conforme dados extraídos da Matrícula nO14.718 o Cartório de Registro d
Imóveis - Porto Seguro-Ba.

Art. ~ - A área a que se re ere o artigo 10 desta Le
destina-se à construção de uma Unidade Básica d Saúde para atendiment
dos moradores do bairro Capitão Luiz de Matos e a ~acências.

Art. 30 - A referida desapropri ção dar-se-á ao custo de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), da forma e modo a er ajustado entre o Poder
Executivo e proprietário do imóvel.

Art. 4° - As despesas deco rentes da aplicação da
presente lei correrão à conta do orçamento muni ipal vigente, em rubrica
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específica, ficando autorizado, se necessá o, a abertura
suplementar até o limite de R$ 30.000,00 (trinta ii reais).

Art. 5° - Esta lei entra em vig r na data de sua publica
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CRUZ CABRÃLIA, EM 25 DE NOVEMBRO DE 2 10.

JORGE/MONTEIRO PON ES
- P~efeitoMunicipal -, j
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