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DECRETO NO 5.853, DE 22 DE DEZEMBRO DE2022.

Declara. de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvelque indica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICíPIO DE BRUMADO NO ESTADO DA BAHIA, NO USO dC SUASatribuiçÕes, e tendo em vista o_-disposto ,o n.t. is,lúiro Xil e Art. 93, rnciso r, Arínea,d,, da Leiorgânica Municipar e no art. 
-sj, 

aríneas "h"' 
" 

;n-'i, Jã 
^o""r"to-Lei no 3.36s, de 2r de junho de1941 , alterado pela Lei no 2.786, de 21 de maio Oe'tôã0,

DECRETA

Art. 10. Fica decrarado de utiridade púbrica, para Íns de desapropriação, de seu prenodomínio/posse, um imóver urbano residen"iàr ,itrràJ 
^, Rua padre Anchieta, no 527, Bairro DrJuracy, Brumado-BA, com área totar igu"r à isã,?!L, (cento e trinta e cinco víÍqura setenta ecinco metros quadrados), inscrição 

-runÉipài'n, 
orlõãôãa.ojóàiõr,"'Jã.}"iy"" descriçâopormenorizada constante no laudo avaliatório e planta.

Art 20' o imóvel obletivo, da desapropriação a que se reÍere o art. 10 trata-se de áreacontÍgua, destinada ao desenvolvimento ; ;[iplá;;o] da Escota Municipal Em Tempo tntegratProfessor Roberto santos, constituindo-se 
", doriJJ r"evante intáressãp,iuri.".''

. 
Art' 3".Á desapropriaçáo de.gue trata o presente Decreto é decrarada de naturezaurgente, para fins de imissão imediata na posse oã iÃovet, em raaai aãrr"-JÃtinrção, cujaindenização será, a priori, 

!g. forma ,ridarLi, 
", valor declarado por Avaliação tmobitiáriareatizada por empresa especiatizada, ."grüaor.li".*i0", o, ríeá_íiàá,ir?" , 

" 
,

Parágrafo Único' Não havendo a possibilidade de acordo amigável a procuradoria Geraldo Município fica autorizada a. deflagrar q ."rpàt".i" processo judiciar para pagamento em juízodo vator dectarado.no respectivo Lr-roo oenráúçJà-#ima citaoo.

Art. 40. Este Decreto entrará
disposições em contrário.

em vigor na data de sua publicação, revogadas as

Gabinete do Prefeito Municipal de ,22 de dezembro de 2O22.

duardo Lima

João Nolasco
Secretário Municipal


