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Saubara

Decretos

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SAUBARA
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 1219/2022

Declara de Utilidade Pública e Interesse Social, para fins
de desapropriação, o imóvel que menciona, com acessões
e benfeitorias existentes, localizado na Zona Urbana do
Distrito de Bom Jesus dos Pobres, no Município de
Saubara-Bahia e dá outras providências.
.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SAUBARA, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal; pelos Artigos 14, inciso XXXV e
73, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal; pela Lei Federal nº 4.132, de 10 de setembro de
1962; pelo Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941 e alterações posteriores,
visando atender ao Interesse Social,

Considerando que a Municipalidade tem obrigação e interesse em promover
a expansão e modernização dos Equipamentos Públicos, com a construção, reforma e/ou
ampliação necessárias ao perfeito funcionamento dos Órgãos Públicos;

Considerando a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e
Fazenda promover os meios para prestar os Serviços Públicos através dos seus Órgãos, no
sentido de melhor atender às demandas da população local;

Considerando a necessidade de ampliação da área de Estacionamento
Público no Distrito de Bom Jesus dos Pobres;
Considerando a necessidade de disponibilização de uma área para armazenar
os resíduos sólidos, antes do seu devido descarte, no Distrito de Bom Jesus dos Pobres;

Considerando a necessidade de construção de um Almoxarifado para
armazenamento e distribuição dos materiais de construção necessários à realização de obras
e serviços públicos pelo Departamento de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura;

Considerando que na Lei Orçamentária Anual de 2022, aprovada pela Câmara
Municipal de Vereadores, consta o elemento de despesa “Aquisição de Bens Imóveis” que
poderá ser utilizado total ou parcialmente para a realização de pagamento de indenização em
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processos de desapropriação de áreas de terreno para construção de novas instalações e
equipamentos públicos, bem como de imóveis;
Considerando que o imóvel objeto do presente Decreto, se destina à
construção de um Almoxarifado para armazenamento e distribuição de materiais de
construção; à ampliação do Estacionamento Público e para o depósito de resíduos sólidos
antes do devido descarte no Distrito de Bom Jesus dos Pobres, já que as atuais instalações
não estão atendendo a contento as demandas locais;

Considerando que a proprietária do imóvel em questão já concordou com a
proposta da Administração Municipal, em desapropriar o terreno, para tal finalidade,
DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública e Interesse Social para fins de
desapropriação, o imóvel com área total do terreno medindo 288,00 m2 (duzentos e oitenta
e oito metros quadrados), com acessões e benfeitorias existentes, localizado na Rua George
Santos da Fé, à margem do Rio, na Zona Urbana do Distrito de Bom Jesus dos Pobres, no
Município de Saubara, de propriedade de MARIA DE LOURDES PINTO, inscrita no CPF/MF
sob nº 124.880.035-49.
§ 1º - A área do terreno a ser desapropriada corresponde ao trecho abaixo
indicado, conforme levantamento topográfico realizado mediante foto satélite, constante da
Planta em anexo, estando limitada pelas seguintes coordenadas geodésicas: Latitude:
12°48.683’S; Longitude: 38°46.780’O.

§ 2º - Caso na Área objeto da poligonal supra, venha a ser constatada a
existência de bens da União, as mesmas deverão ser excluídas da desapropriação, a exceção
de benfeitorias de propriedade privada.
Art. 2º - O imóvel ora declarado de Utilidade Pública e Interesse Social para
fins de desapropriação, destina-se à construção de um Almoxarifado para armazenamento e
distribuição de materiais de construção; à ampliação do Estacionamento Público e para o
depósito de resíduos sólidos antes do devido descarte, no Distrito de Bom Jesus dos Pobres,
neste Município.
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Art. 3º - Fica a Procuradoria Jurídica do Município, juntamente com a Secretaria
Municipal de Administração e Fazenda, autorizadas a promover os atos e medidas
necessários, visando a efetivação da desapropriação amigável ou judicial da área de terreno
e bens existentes, mediante prévia avaliação, nos termos da Legislação que regula a matéria,
para fins de imissão de posse do imóvel nele existente, ora declarado de Utilidade Pública e
Interesse Social.
Art. 4º - A Comissão Especial de Avaliação Administrativa de Imóveis, instituída
pela Portaria Municipal nº 0106, de 05 de abril de 2021, deverá promover a avaliação e definir
o valor do bem a ser desapropriado, objeto do presente Decreto, apresentando o respectivo
Relatório.
Art. 5º - Fica a proprietária do imóvel ora declarado de Utilidade Pública e
Interesse Social para fins de desapropriação, intimada a comparecer ao Setor de Tributos da
Prefeitura Municipal de Saubara, a fim de apresentar a documentação necessária à
comprovação da regularidade da situação do referido imóvel no Cadastro Imobiliário do
Município.

Art. 6º - As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, que poderão ser suplementadas se necessário.
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Saubara-Bahia, 12 de julho de 2022.
MÁRCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAÚJO

Prefeita Municipal
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DECRETO Nº 1223/2022

Declara de Utilidade Pública e Interesse Social, para
fins de desapropriação, o imóvel que menciona, com
acessões e benfeitorias existentes, localizado na
Zona Urbana do Distrito de Bom Jesus dos Pobres,
no

Município

de

Saubara-Bahia

e

dá outras

providências.
.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SAUBARA, ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal; pelos Artigos 14,
inciso XXXV e 73, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal; pela Lei Federal nº 4.132, de
10 de setembro de 1962; pelo Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941 e
alterações posteriores, visando atender ao Interesse Social,

Considerando que a Municipalidade tem obrigação e interesse em
promover a expansão e modernização dos Equipamentos Públicos, com a construção,
reforma e/ou ampliação necessárias nas Escolas e Creches da Rede Pública
Municipal de Ensino;

Considerando o recebimento, no exercício de 2019, de recursos
federais decorrente do Precatório do FUNDEF pelo Município;
Considerando que nas ações do “Plano de Ação” para aplicação do
referido recurso, aprovado pelo Decreto Municipal nº 0567/2019, consta a aquisição
de imóveis para expansão da Rede Pública Municipal de Ensino;

Considerando que na Lei Orçamentária Anual de 2022, aprovada pela
Câmara Municipal de Vereadores, consta o elemento de despesa “Aquisição de Bens
Imóveis” que poderá ser utilizado total ou parcialmente para a realização de
pagamento de indenização em processos de desapropriação de áreas de terreno para
construção de novas unidades escolares e demais equipamentos da Rede Pública
Municipal de Ensino, bem como de imóveis;
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Considerando que o imóvel objeto do presente Decreto, se destina à
construção de uma Nova Creche Municipal no Distrito de Bom Jesus dos Pobres, já
que as atuais instalações não estão atendendo a contento as demandas locais, dado
ao acentuado crescimento do número de alunos;

Considerando que o seu proprietário já concordou com a proposta da
Administração Municipal, em desapropriar parte do terreno, para tal finalidade,

DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública e Interesse Social para fins
de desapropriação, o imóvel com área total do terreno medindo 1.344,83m2 (um mil,
trezentos e quarenta e quatro metros quadrados e oitenta e três decímetros
quadrados), com acessões e benfeitorias existentes, localizado na Rua da Igreja, s/n,
na Zona Urbana do Distrito de Bom Jesus dos Pobres, no Município de Saubara, de
propriedade de ANTONIO TEIXEIRA DE FREITAS, inscrito no CPF/MF sob nº
002.342.575-04.

§ 1º - A área do terreno a ser desapropriada corresponde ao trecho
abaixo indicado, conforme “Memorial Descritivo Imóvel Urbano”, constante da Planta
em anexo, estando limitada pelas seguintes coordenadas geodésicas:
Latitude A: 91°29’12”; Longitude B: 91°17’18’’;
Latitude C: 87º32’41”; Longitude D 89º40’49”.

§ 2º - Caso na Área objeto da poligonal supra, venha a ser constatada a
existência de bens da União, as mesmas deverão ser excluídas da desapropriação, a
exceção de benfeitorias de propriedade privada.

Art. 2º - O imóvel ora declarado de Utilidade Pública e Interesse Social
para fins de desapropriação, destina-se à construção de uma Nova Creche, no Distrito
de Bom Jesus dos Pobres e implantação de Equipamentos Públicos vinculados à Área
da Educação, com os recursos do Precatório do FUNDEF.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDG5RDQ1NJI0NJQWNEM2MT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
22 de Julho de 2022
7 - Ano XIV - Nº 3221

Saubara

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SAUBARA
GABINETE DA PREFEITA
Parágrafo único – No prédio público, onde hoje funciona a Creche do
Distrito de Bom Jesus dos Pobres, que fora anteriormente desapropriado, deverá
abrigar as instalações do Centro de Serviços Públicos do Distrito de Bom Jesus dos
Pobres.

Art. 3º - Fica a Procuradoria Jurídica do Município, juntamente com a
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, autorizadas a promover os atos e
medidas necessários, visando a efetivação da desapropriação amigável ou judicial da
área de terreno e bens existentes, mediante prévia avaliação, nos termos da
Legislação que regula a matéria, para fins de imissão de posse do imóvel nele
existente, ora declarado de Utilidade Pública e Interesse Social.

Art. 4º - A Comissão Especial de Avaliação Administrativa de Imóveis,
instituída pela Portaria Municipal nº 0106, de 05 de abril de 2021, deverá promover a
avaliação e definir o valor do bem a ser desapropriado, objeto do presente Decreto,
apresentando o respectivo Relatório.

Art. 5º - Fica o proprietário do imóvel ora declarado de Utilidade Pública
e Interesse Social para fins de desapropriação, intimado a a comparecer ao Setor de
Tributos da Prefeitura Municipal de Saubara, a fim de apresentar a documentação
necessária à comprovação da regularidade da situação do referido imóvel no Cadastro
Imobiliário do Município.

Art. 6º - As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias, que poderão ser suplementadas se necessário.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Saubara-Bahia, 21 de julho de 2022.
MÁRCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal
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