
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS 
GABINETE DO PREFEITO 

 
Lei N° 062/99 de 24 de Maio de 1999. 
 

AUTORIZA O PREFEITO MUNICIPAL 
ADIQUIRIR TERRENO NO PERÍMETRO 
URBANO DA CIDADE, ABRE CRÉDITO 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-

PB, no uso de suas atribuições legais, Faz saber que a Câmara de Vereadores Decreta 
e eu sanciono a presente Lei: 
 

Art.1º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a adquirir um lote de 
terreno, localizado no perímetro urbano da cidade, de propriedade do senhor 
Manoel Correia de Brito, medindo 540m de comprimento por 70m de largura, 
com às seguintes confrontações: nascente com a estrada que dá acesso à Santa 
Cruz do Capibaribe-PE ao poente com o senhor João de Vasconcelos, ao norte 
com a via pública e ao sua com o vendedor senhor Manoel Correia de Brito. 

 
§1º - O terreno de que trata o artigo anterior, destina-se a extensão da 

cidade, com a construção de casas, prédios públicos e etc. 
 
§2º - O valor do imóvel foi avaliado, mediante laudo apresentado pela 

comissão constituída pelo Prefeito Municipal. 
 
Art.2º - Fica o Prefeito Municipal autorizado ainda a abrir um 

crédito especial no valor de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais), destinado ao 
pagamento do imóvel de que trata esta Lei. 

 
§ Único – O crédito de que trata o artigo anterior, obedecerá a seguinte 

classificação orçamentária, abaixo discriminada: 
 
2.06.00 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
16 – Transporte 
91 – Transporte Urbano 
575 – Vias Urbanas 
4.2.1.0 – Aquisição de Imóvel...............................................................R$16.000.00 
 
Art.3º - Para atendimento na execução desta lei, os recursos utilizados 

correrão por conta das anulações de dotações orçamentárias constantes do 
Orçamento para o exercício de 1999, de acordo com os artigos 7º e 43º da Lei 
Federal 4.320/64, abaixo descriminadas: 
 

2.07.00 – SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL 
13 – Saúde e Saneamento 



75 – Saúde 
428 – Assistência Médica Sanitária 
1017 – Ampliação da Maternidade Municipal 
4.1.1.0 - Obras e Instalações...................................................................R$ 6.000,00 
1018 – Construção de Postos dessaúde 
4.1.1.0 – Obras e Instalações................................................................R$10.000,00 
TOTAL.............................................................................................R$16.000,00 

 
Art.4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor 

na data de sua publicação. 
 

 Caraúbas- PB, em 24 de Maio de 1999. 
 

Severino Virgínio da Silva 
Prefeito 

 


