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PROJETO DE LEI N°.{3fl1. DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Declara de utilidade publica, para fins de

desapropriagao, em favor do Municipio de
Salgadinho- PB, o imovel que menciona,

localizado neste, com destinagao de uso
para construgao da UNIDADE BASICA DE
SAUDE da Comunidade Rural
denominada de Lagoa de Onga.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, no uso de suas
atribuigoes legais, encaminha a Camara Municipal o seguinte projeto de lei para
fins de apreciagao e aprovagao:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade publica, para fins de desapropriagao,

em favor do Municipio de Salgadinho, Estado da Paraiba, a area 1.296,00 m2

(urn mil, duzentos e noventa e seis metros quadrados), encravado em uma area
maior e rural denominada de “Sitio Lagoa de Onga””, localizada na Zona Rural
do Municipio de Salgadinho - PB, pertencente ao Espolio de Jonas Francisco
Bulcao, conforme certidao de registro expedida no Servigo Notarial e Registral

da Comarca de Taperoa, conforme o registro sob o numero R -1, matricula 1.615,

FIs. 61, Livro 2-H, aos vinte e oito dias do mes de margo do ano de mil
novecentos e oitenta e nove no Servigo Registral da Comarca de Taperoa-PB,

atraves das Coordenadas Geograficas de seu centra, 07°08’16,48”S e
36°49’55,24”, conforme certidao e mapa de localizagao, que serve de
embasamento, ambos datados de 13 de junho de 2020, expedidos da Empresa
Paraibana de Pesquisa, Extensao Rural e Regularizagao Fundiaria - EMPAER.
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Paragrafo Unico - O Imovel foi avaliado em R$ 3.317,76 (tres mil,
trezentos e dezessete reais e setenta e seis centavos), conforme laudo de
avaliagao anexo a este decreto.

Art. 2° - O imovel a que se refere o art. 1°, concluido o processo de
desapropriagao, sera destinado ao uso do Municipio de Salgadinho, com objetivo

de construgao da UNIDADE BASICA DE SAUDE da Comunidade Rural
denominada de Lagoa de Onga.

Art. 3° - As despesas decorrentes da execugao do disposto neste Decreto
correrao a conta das dotagoes orgamentarias do Municipio de Salgadinho- PB.

Art. 4° - A Assessoria Juridica do Municipio fica autorizada a promover,
na forma prevista em legislagao, a desapropriagao do imovel a que se refere o
art. 1°, e pode, para efeito de imissao provisoria na posse, alegar a urgencia a
que se refere o art. 15 do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao ficando
revogada a Lei Municipal n°. 267, de 27 de novembro de 2019.

Gabinete do Prefeito de Salgadinho- PB, 14 de Janeiro de 2021.

Marcos
Prefeito Constitucional
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Mensagem ao Poder Legislative.

Nobres Parlamentares, visando a dar andamento a construgao de uma

UBS, conveniada entre o MINISTERIO DA SAUDE e o MUNICIPIO DE
SALGADINHO/PB, bem como pelofato de que o imovel discriminado no corpo dotexto

de projeto de lei, j£ se encontra em posse do municipio de Salgadinho - PB,

encaminhamos tal projeto para que seja declarado de utilidade publica, para fins de
desapropriagao, em favor do Municipio de Salgadinho, Estado da Paraiba.

O presente projeto de Lei visa sanar a irregularidade no ato de

desapropriagao, conferidos na Lei Municipal n°. 267, de 27 de novembro de 2019, haja

vista que existe uma celeuma envolvendo o cartorio de imoveis de Taperoa e o de Patos

-Paraiba.
Neste ensejo, verifica-se que e de suma importancia para a

populagao do municipio a aprovagao do presente projeto de Lei.

Gabinete do Prefeito de Salgadinho- PB, 08 de janeiro de 2021.

Prefeito Constitucional




