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Dispõe sobre a autorização para desapropriação de área 

para construção de um novo terminal rodoviário e dá 

outras providências. 

OVADOEMPRIMEIROMO 
RETARIO 

O Prefeit'S ao Muni ipio de Moju — PA, no uso de suas atribuições legais, apresenta à judiciosa apreciação da Colenda 

Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de Lei. 

Art. 1° Fica o Município de Moju AUTORIZADO a adquirir por desapropriação amigável ou judicial, ou ainda por 

compra e venda, pelo preço total nunca superior a RS 689.000,00 (seiscentos e oitenta e nove mil, reais), área de terreno 

com 7.128,00m2 (sete mil cento e vinte e oito metros quadrados), dividido em vinte lotes, localizada a PA 150, 

Loteamento Almir Gabriel, quadra n° 27, Moju Pa, pertencente a Valdecildo Rodrigues Macedo. 

Art. 2° A área cuja aquisição é autorizada pela presente Lei, visa atender às necessidades do Município, tendo em vista a 

becessidade de construção de um novo terminal rodoviário . 

Art. 3' O pagamento da importância mencionada no artigo I° desta Lei será efetivado no ato da assinatura da escritura 

pública de desapropriação amigável ou quando do ingresso da ação judicial competente, se for o caso. 

Art. 4' O valor estabelecido no artigo 1° desta Lei encontra-se dentro do valor de mercado e no patamar da avaliação 

elaborada pelo Corretor Avaliador Sr. Rubens Oliveira de Araújo, CRECI 3337. cujo laudo encontra-se anexo. 

Art. 5° As despesas decorrentes da aquisição e da escrituração da área desapropriada correrão à conta de dotações 

orçamentárias próprias, podendo o Chefe do Poder Executivo suplementá-las caso necessário, observando-se para esse 

fim o disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 6' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mando, portanto, a 

todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão 

inteiramente como nela se contém. 

Gabinete da Prekitura Municipal de Moju — PA, aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezessete. 

(29.05.2017). 
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