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PREFETTURA MUNTCIPAL DE ARETA BRANCA
c.G.c 08 077 265/0001-08
Praça da Conceição s/no

GABINETE DO PREFEITO

LEI N" 939I2OAL-GP AREIA BRANCA, IZDE DEZEMBRO DE 2OOI.

Dispõe sobre aquisição de um Imóvel (Terreno),
que será incorporado ao Patrimônio da Prefeitura
Municipal de Areia Branca/RN, e contém'outras
providências.

O PREFEITO MLINICIPAL DE AREIA BRANC,\ no uso de suas atribuições que lhe
confere a Lei Orgânica do Município.

Art. 1o - O Poder Executivo Municipal de Areia Branca,/RN, de acordo com autorizaçã"o

da Mesa Diretora da Câmara Municipal - Projeto de Resolução n" 003/2001-CMAB, datado e

votado por unanimidade no dia 04 de dezembro do corrente ano adquirir um terreno, localizado
à Rua Cel. Liberalino, no 178 - Centro, na sede município de Areia Branca, de propriedade da
Sra. ELLEN WHITE LOPES GOMES, paÍa o uso da Câmara Municipal de Areia
BrancalRN.

Parágrafo Unico - O terreno adquirido será incorporado ao Patrimônio da Prefeitura
Municipal, cujas despesas com a aquisição do mesmo serão pagas pelo Poder Legislativo,
através de dotaçáo especificamente classificadas para esse fim.

Art.2" - O terreno a ser adquirido pertence a Sra. ELLEN WIIITE LOPES GOMES, à
Rua Cel, Liberalino, no 178 - Centro, medindo 4,80m (quatro metros e oitenta centimetÍos) de

frente, por 36,20 (trinta e seis metros e vinte centimetros) de fundos, registrados no cadastro
imobiliário da dessa Prefeitura Municipal às folhas 95 do Livro de Cadastro. Com registro do
2o Cartório Judiciário, desta cidade, Tabelião Sr. MANOEL LEANDRO SOBRINHO - Livro
no 35, fls. i85 a 187, conforme Escritura Pública de compra e venda.

Afi. 3o - O valor do mencionado terreno é de R$.. 7.000,00 (Sete Mil Reais), o qual será

pago em moeda corrente e legal da República, sendo acrescido de despesas adicionais e

encargos, na forma da legislação em vigor, assim que concretizada a competente lavratura da

Escritura Pública de compra e venda.



Art. 4o - Fica o Poder Executivo abrirá um Credito Adicional Especial, ate o valor de
R$:.10.000,00 (Dez Mil Reais), destinado e assegurar o pegemento das despesas com a

aquisição do Imovel e o pagamento de outras despesas e encargos adicionais, por ocasião da
lavratura da Escritura Publica de compra e venda.

Parágrafo Unico - O Poder Executivo publicará Edital de desapropriação por utilidade
Pública, nos termos da Lei, visto que o terreno serâ utilizado pelo Poder Legislativo para a

acomodação de seus serviços administrativos.

Art. 5o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

PALÁCIO CEL. FAUSTO, EM 12DE DEZEMBRO DE 2OOI.

€Brí:doSilh
Prefeito Municipal



j 'i '-
Í'
I
I

,

ESTADO DO RIO GRÂNDE DO NORTE
CÂMANA MU}{ICIPAL DE AREIA BRANCA

c. G.c. ú6.s83. 572ÍO0SÍ-úg

pRo:rro or ResouÇÃo no oogl2oot - oqna

íc{ âüÍns,-Jflt.Dt;à. Dr,r:. Lei n' ?,148 do
tr/ori/is46 i r, -'á1;{zt -70q /

coNcEDE AT TORIZAçÃO AO Sr. PREFETTO

!,ÍrlíucxP& PARA no-Wrun uM rmóvei
CTERRETO), QUE SERA TNCORPORADO AO

PATRIDONIO EA PREFETruRA }II'NIÇIPAI DE
AREIA 

^ 
BRANCÂ, E conrÉu olrrnÂs

PROVIBET.ICIAS'

DE NOTÀS E RE|$TTOS
U: 08.383.§22000t-i

grr a pre§€nl ísbí!ópis a
fii.'l dá doctfi.nlo que me

t

Jfr,sb ês ü**"*11-j*.t{eC#giretora da Câmara Municipal de Areia Branca
. E§CãTYE&|E -

cF*, tfl. ça,atF*, sater *re b P*r Leglslati'úo DC€RETÂ e eu sanciono a seguinte Lei.

Art, lcl - Fica o Poder Executivo Municipal de Areia Branca autorizado a

@ririr tgn tenem, hcalizado à Rla Cel. Liberalino, no 178 - Centro, na sede munkíplr de

Àreia Branca, de propriedade da Sra. ELLEN ITUHIITE LOPES GOMES, para o uso da Câmara

Municipal de Areia Branca-RN.

Parfut# únioo O teneno adquirido será ineorporado ao
patrimônio Prefeitura lvlunicipill, cuJas despesas com a aquisição do mesmo serão pagas pelo

Poder Legislativo, através de dotações especificamente classificadas para esse fim.

ârL 2il - O teneno a ser adquirido perten€e a Sra. ETLEN ttrHITE
TOPES GOMES. à Rua Cel. Liberalino, no 178 - Centro, medindo 4,80m (quatro metros e

oitenta centímetro) de frente, por 3620 (trlnta e seis metros e vinte centímetros) de fundos,

registrado no cadastro imotriliária da Prefeitura Murúcipal às tolhas 95 do Livro de Cadastro.

Com registro do 20 Cartório judiciário, desta cidade, Tabelião Sr. MANOEL LEANDRO

SOBRINHO - Livro no 35, fls. 185 a.L8Z conforme Escritura Pública de compra e venda.

Ârt 30 - o valor do merrcionado terreno é de R$ 7.000,00 (Sete Mil

Reais), o qual será pago em rnoeda corrente elegal da República, sendo acrescido de despesas

adicionais e encargos, na forma da legislação em vigor, assim que concretizada a competente

lavratura da E:critura Públka ele compra e venda,

Àrt 4t' - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito Àdicional

EspeciaL até o valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), destinado a assegurar o pagamento das

fupesas corn a 4uisição do imóvel e o pagamento de oukas despesas e encarges adicionais.
por ocasião da lavratura da Esrritura Pública de compra e venda.
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Pilá$afio Únloo - Fica, outrossim, o Poder &ecutivo autorizado a

edthr &cÍeto de esaprop*ação por utittdade úbtica, nos tÊÍmss da LeÍ, visto que o teneno

seÉ utilizado pelo Poder Legislatiro para a acomodação de seus serviços administrativos.

AÊ, 50 - 0 presente Projeto de Resolução entra em vigor na data de
sua publieação, rarcgadm as dispsiçôeseÍn contÍiírÍo

lrlaernbrode 20O1.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Areia Brancq em 19 de

\
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DIJALMA DA SILVA SOUZA
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E§TADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICITAL Dn AR§IA aRANCA

c. g.c. s6.393.sr2íEs6Í-gs

A propo,sta de aquisiÉo de um terreno localizadorà Rua Cel. Liberalino,
no llB - &rüo' de progieffie # Sra. ELLE$I UVHffE LOP§ 6OllES, ora represeritada por
seu genitor, Sr. JOÃO MAIfAS GOMES, deu-se por imperiosa necessidade de aspecto destinado

_ utillzação pelos demals órgãos do poder Leglslativo.

Diante dessa oconência e por motivo de se tratar da localização do
referido irnórret Stua-se ern local eentral, além do mals qtme adstrito aa poder Leçgsatirro,
oferecendo ótima condição, tornou-se viável à compra do teneno a que nos reportamos.

Assim, estamos apresentando aos Excelentíssimos pares desta Câmara
I'tunicipal o projeto de Resolução no 003/2@1, que será eleyado a consideração do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal para a devida sanção na forma da Lei.

Nossa intenção é utilizar o espaço que servirá para construção de uma
unidade imobiliária com utitização dirrersificada, coíRo garagêm para o veículo desta Casa
Legislativa dando condições aos demais órgãos do Poder Legislativo hoje, quase sem espaço
--'tficiente, para que possa ensejar a acomodação mais adequada aos órgãos que estão

^aren[es, atém de outros bens.

Assim, aguardamos a cooperação de todos os membros do poder
Legislativo ne sentido de votar e aprovar no presente projeto de Resoluefo,
objetivo principal servir a todos.

Atenciosas saudações,
},t i-Ht*'nos

DUALMA DA SILVA SOUZô,,,*:
= 20 §ecr€tárh =
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