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PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

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

Autoriza o Chefe do Poder Executivo
Municipal a desapropriar área para
construção de unidade básica 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
autorizado a desapropriar, por via administrativa ou judicial, com fundamento
no art. 5°, alínea "g", do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, o
imóvel urbano constituído de UM TERRENO, Lote 01, da Quadra 02, situado
à Av. Bahia, s/n, na cidade de Santa Cruz Cabrália (BA); com área total de
1.200,00 metros quadrados; contendo muro em alvenaria e cerca com
diversas árvores frutíferas, com as seguintes divisas e confrontações:
limitando-se na Frente com a Av. Bahia (20,00 metros); ao Fundo com a
Travessa de Minas (20,00 metros); do Lado Direito com a Rua Estrada Bahia
(60,00 metros) e de Lado Esquerdo com Julio Grilo Monteiro Silva (60,00
metros), conforme dados extraídos da Matrícula nO 1.134 do Cartório de
Registro de Imóveis - Santa Cruz Cabrália - BA.
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destina-se à construção de uma Unidade Básica de Saúde para atendimento
dos moradores dos bairros Terra de Cabral, Centro e adjacências.

Art. 3° - A referida desapropriação dar-se-á ao custo de
R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), consoante laudo de avaliação emitido por
Comissão específica, que acompanha a presente proposição.

Art. 4° - É declarada de urgência a desapropriação, par
efeito de imissão provisória do Município na posse do bem referido no arti o
10 desta Lei.
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Art. 5° - Fica a Procuradoria-Geral do Município - PGM
autorizada a adotar as providências necessárias à efetivação da
desapropriação de que trata a presente Lei, por via negociada ou judicial,
consignando as indenizações à conta das dotações próprias do orçamento da
Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 6° - As despesas decorrentes da aplicação da
presente lei correrão à conta do orçamento municipal vigente, em rubrica
específica, ficando autorizado, se necessário, a abertura de crédito
suplementar até o limite previsto no artigo anterior.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
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