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DECRETO NO 5.850, DÉ22DE DEZEMBRO DE2022.

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriaçào, o imóvel
que indica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNIC|PIO DE BRUMADO NO ESTADO DA BAHIA, NO USO dC SUAS

atribuições, e tendo em vista o disposto no Art. 73, lnciso Xll e Art. 93, lnciso l, AlÍnea "d', da Leí

Orgânica Municipal e no art. 5o, alíneas "h"'e "n", do Decreto-Lei n'3.365, de 21 de junho de
1941 , alterado pela Lei no 2.786, de 21 de maio de 1956,

DECRETA

Art. 1o. Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, de seu pleno
domínio/posse, um imóvel urbano residencial situado na Rua Padre Anchieta, no 501 , Bairro Dr.

Juracy, Brumado-BA, com área total igual a 128,80m2 (cento e vinte e oito vírgula oitenta metros
quadrados), inscrição municipal no 01.05.038.0244.O01, conforme descrição pormenorizada
constante no laudo avaliatório e planta.

Art. 20. O imóvel objetivo da desapropriação a que se refere o art. 10 trata-se de área
contígua, destinada ao desenvolvimento e ampliação, da Escola Municipal Em Tempo lntegrai
Professor Roberto Santos, constituindo-se em obra de relevante interesse público.

Art. 30. A desapropriação de que trata o pÍesente Decreto é declarada de natureza
urgente, para fins de imissão imediata na posse do Imóvel, em razáo de sua desiinação, cuja
indenização será, a priori, de forma amigável, em valor declarado por Avaliação lmobiliária
realizada por empresa especializada, seguindo as prescrições da NBR-14653, parte 1 e 2.

Parágrafo Único. Não havendo a possibilidade de acordo amigável a Procuradoria Gerai
do MunicÍpio fica autorizada a deflagrar o competente processo judicial para pagamento em juizo
do valor declarado no respectivo Laudo de Avaliaçáo acima citado.

Art. 40. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçoes em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de ,22 de dezembro de 2022.
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