
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL SERRA DA RAIZ 
GABINETE DA PREFEITA 

 

LEI Nº459/2019.                                               DE 05 DE MAIO DE 2019. 

 

 “Dispõe sobre autorização ao Poder 

Executivo Municipal a efetivar a 

desapropriação amigável ou judicial da área 

que menciona, e dá outras providências”.  

 

 

              A Prefeita Municipal de Serra da Raiz – Estado da 

Paraíba, Excelentíssima Senhora ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA, 

Faz Saber que a Câmara Municipal Aprovou e ele Sancionou a seguinte Lei: 

 

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a DESAPROPRIAR amigável ou judicialmente, um terreno com 

imóvel localizado a Avenida Presidente Kennedy, s/n – centro, conforme 

confrontações do CROQUI, em anexo, com a área total 2058,00 m2 (dois mil e 

cinquenta e oito metros quadrados). 

Art. 2º - O imóvel de que trata a autorização prevista 

no caput deste artigo pertencente a proprietário desconhecido, não havendo 

registro do referido imóvel no setor de cadastro imobiliário do Município.   



Art. 3º - O valor da desapropriação da área 

mencionada no caput do artigo 1º deverá ser limitado ao quantum apurado pela 

Comissão Municipal de Avaliação, conforme Laudo de Avaliação a ser realizado 

após a aprovação desta lei.   

Artigo 4°- A área do terreno com  imóvel a ser 

adquirida por desapropriação, será destinada instalação do Centro 

Administrativo Municipal 

 

              Artigo 5°- As despesas decorrentes desta Lei serão 

suportadas pelo Orçamento em vigor, suplementadas se necessário.  

 

    Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário.  

                                    Gabinete da Prefeita Municipal de Serra da Raiz-PB, 

em 05 de maio de 2019. 
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PREFEITA MUNICIPAL 
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