
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

ESTADO DA BAHIA
CNPJ N.o13.635.008/0001-76

Autoriza o Chefe do Poder Executivo
Municipal a desapropriar imóvel para
funcionamento de posto de saúde 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
autori~adO'a Jâe~apropriar,por via administrativa ou judicial, com fundamento
no act. 5°, alínea "g", do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, o
imóvel rural coâstituldo por um terreno contendo uma casa residencial,
situaqo à praça:1da Igreja, no Projeto Embaúba, nesté' mu'hicípio de Santa
Cruz eabll~<Ua{Ba); com área total de 450,00 metros quadrados; contendo
uma casa residencial com área cçnstrulda de .,56,OOm2,com 05 cõmodos e
varanda na frente e lateral, além de árvores frutíferas, CQmas seguintes
divisas e confrontações: limitando-se de frente 'com a Praça da Igreja (15,00
metros); fundo com Egídio Reis (15,00 metros); lado direito com Gilberlande
Alves Costa (30,00 metros) e lado esquerdo com Eudoxio Galdino dos Santos
(30,00 metros), conforme dados extraídos do instrumento de compra e venda
registrado no livro B-I, nO 423, do Cartório de Registro de Títulos e
Documentos - Santa Cruz Cabrália-Ba.

Art. ~ - O imóvel a que se refere o artigo 1° desta Lei
destina-se à implantação de um Posto de Saúde para atendimento dos
moradores do Projeto Embaúba e adjacências.

Art. 3° - A referida desapropriação dar-se-á ao custo de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), da forma e modo a ser ajustado entre o Poder
Executivo e proprietário do imóvel.

Av. Cristal, n." 13 - Mirante da Coroa CEP 45807-000 Santa Cruz Cabrália - Bahi
Fone/Fax: (73) 3282-1514 e-mail: prefeitura.cabralia@gmail.com



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

ESTADO DA BAHIA
CNPJ N.o 13.635.008/0001-76

Art. 4° - As despesas decorrentes da aplicação da
presente lei correrão à conta do orçamento municipal vigente, em rubrica
específica e dos que o sucederem.

Art. 5° - 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 29 DE DEZEMBRO O 010.
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