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LEI MUNICIPAL N.o522 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo
Municipal a desapropriar área para
construção de Praça Pública e área de
Lazer Comunitária dá outras providências.

Art. 10 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizada a desapropriar, por via administrativa ou judicial, com fundamento
no art. 5Q, alínea "i", do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, o
imóvel urbano constituído de UM TERRENO, Lt. 03, Qd. 20, situado à Rua
I.

João de Tiba, esquina com a Av. Bahia, Loteamento Terra de Cabral, na
cidade de Santa Cruz Cabrália (BA); com área total de 1.500,00 metros
quadrados; sem benfeitorias, com as seguintes divisas e confrontações:
limitando-se ao Norte com a Av. Bahia (50,00 metros); ao Sul com João
Gilberto Assunção Costa (50,00 metros); a Leste com a Silone Figueiredo
(30,00 metros) e a Oeste com a Rua João de Tiba (30,00 metros), conforme
dados extraídos da Inscrição Municipal nO01010810140 do Cadastro de
Imóveis do Município de Santa Cruz Cabrália - BA.

Art. 2° - A área a que se refere o artigo 1° desta Lei
destina-se à construção de uma Praça Pública e área de lazer comunitária
para atendimento dos moradores do bairro Terra de Cabral e adjacências.

Art. 3° -A referida desapropriação poderá de dar de forma
amigável ou judicial, com o valor a ser pago pelo Poder Executivo ao
proprietário do imóvel a ser definido através de laudo de avaliação a ser
elaborado por comissão específica da Administração Municipal, com base no
valor de mercado a ser obtido por referências contidas nos cada ros
municipais.
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Art. 4° - As despesas decorrentes da aplicação da
presente lei correrão à conta do orçamento municipal vigente, e nos que o
sucederem, em rubrica específica, ficando autorizado, se necessário, a
abertura de crédito suplementar até o limite previsto no artigo anterior.

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 04 DE NOVEMBRO O
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