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DECRETO NO 5.840, DE 15 DE DEZEMBRO DE2022-

Declara de utilidade pública, para Íins de desapropriação, a área de
têrra que indica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BRUMADO NO ESTADO DA BAHIA, NO USO dC SUAS
atribuiçôes, e tendo em vista o disposto no Art. 73, lnciso Xll e Art. 93, lnciso I, Alínea "d", da Lei
Orgânica Municipal e no art. 50, alÍneas d e i, do Decreto-Lei no 3_365, de 21 de junho de i 941,
alterado pela Lei no 2.786, de 21 de maio de 1956,

DECRETA

Art. 1o. Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, de seu pleno
domÍnio/posse, um imóvel uóano situado na Av. João Paulo l, esquina com Rua Antônio F da
Silva, S/N, bairro Olhos D'água, Brumado-BA, com área de terreno total de j46,90m, (cento e
quarenta e seis vírgula noventa metros quadrados), inscrição municipal no 01 .01.03s.0106.001 .

conforme descrição pormenorizada constante no laudo avaliatório e planta.

Art. 2e.O imóvel objetivo da desapropriação a que se refere o art. 10 destina-se á
melhoranrento de via pública para melhoria do káfego de veículos, constituindo-se em obra de
relevante interesse público.

Art. 3e. A desapropriação de que trata o presente DecÍeto é declarada de natureza
urgenie, para Íins de imissão imediata na posse do lmóvel, em razáo de sua desiinação. cula
indenizaçâo será, a priori, de forma amigável, em valor declarado por Avaliação lmobiliária
realizada por empresa especializada, seguindo as prescriçóes da NBR-14653. oarte 1 e 2

Parágrafo único. Não havendo a possibilidade de acordo amigável a Procuradoria Gerar
do Município fica autorizada a promover o competente processo judicial para pagamento ern
Juízo do Valor declarado pela Comissão competente.

Art. 4o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçÕes ern contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 15 de dezembro de 2022.
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