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DECRETO N.0 068/2022.
``Disp5e sobre declaracao de utilidade pdblica, para

fins de desapropriacao, de urn im6vel localizado no
Povoado Alto da Tapera, Zona Rural, no Municipio
de Jeremoabo, e d6 outras providencias".

0 CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE JEREMOABO, ESTADO
DA BAHIA, DERISVALDO JOSE DOS SANTOS, no uso de suas
atribui€5es legais conferidas pela alinea ``e" do inciso I do art. 103 da
Lei Organica Municipal, bern como alinea "g" do art. 50 do Decreto-Lei

Federal n.0 3.365, de 21 de junho de 1941, e suas altera€6es

posteriores;
D E C R E T A:

Art. 10 Fica declarado de utilidade pdblica e interesse social para ser
desapropriado ].udicialmente ou adquirido mediante acordo, o im6vel

particular situado no Povoado Alto da Tapera, Zona Rural, neste
Municipio, descrito a seguir: A poligonal inicia no ponto P01, situado

em frente ao im6vel particular do povoado Alto da Tapera, de
coordenadas UTM N 8891410.96 in e E 567272.96 in referidas ao MC
39° WGr. Sistema Geocentrico SIRGAS 2000; deste segue com
distancia de 118,77m, confrontando com im6vel particular, ate atingir
o ponto P02, de coordenadas N 8891375.3641 in e E 567385.7219 in;
deste segue com distancia de 103,60 in confrontando com im6vel
particular, ate atingir o ponto P03, de coordenadas N 8891277.01 in e
E 567350.8372 in; deste segue com distancia de 141,46 in,
confrontando com im6vel particular, ate atingir o ponto P04, de
coordenadas N 8891292.12 in e E 567210.10 in; deste segue com
distancia de 3,75 in, confrontando com o im6vel particular, ate atingir
o ponto P05, de coordenadas N 8891295.74 in e E 567209.14 in; deste
segue com distancia de 131,45 in, ate atingir o ponto P01, onde teve
inicio a descric5o deste perimetro.

Art. 20 A area de terra ora desapropriada pertence ao Senhor Manoel
Messias de Carvalho Souza.

ArtE 30 0 referido terreno sera utilizado para implantac5o e
operac5o de cascalheira.
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Art. 40 As despesas decorrentes da execucao deste decreto correrao
por conta das dotac6es pr6prias consignadas no orcamento de cada
exercicioa

Art.
50
Ficam
as
Secretarias
Municipais
de
Infraestrutura,
Desenvolvimento Urbano e Recursos Hidricos, e Secretaria Municipal
de Obras, com o apoio da Procuradoria Juridica do Municipio,
autorizadas a promover todos os atos administrativos e ].uridicos
necessarios, em carater de urgencia, com vistas a efetiva€ao da
desapropriacao de que trata este Decreto, e a imitir-se na posse
respectiva, providenciando, inclusive, a liquida¢ao da desapropriacao e
o pagamento de outras indenizac6es, acaso existentes, pelo preco

].usto e a].ustado entre as partes, utilizando-se, para tanto, dos recursos
de que dispuser, conforme dotac6es orcamentarias aplic5veis.
Art. 60 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.

GABINETE DO PREFEITO, em 9 de setembro de 2022.
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DECRETO N.O`069/2022.
`\Disp5e sobre declaracao de utilidade pdblica, para

f.Ins de desapropriacao, de urn im6vel localizado no
Juazeiro dos Rodolfos, Zona Rural, no Municipio de

Jeremoabo, e d6 outras providencias".

0 CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE JEREMOABO, ESTADO
DA BAHIA, DERISVALDO JOSE DOS SANTOS, no uso de suas
atribui¢6es legais conferidas pela alinea ``e'' do inciso I do art. 103 da
Lei Organica Municipal, bern como alinea "g'' do art. 50 do Decreto-Lei

Federal n.0 3.365, de 21 de junho de 1941, e suas altera€5es

posteriores;
D E C R E T A:

Art. 10 Fica declarado de utilidade pdblica e interesse social para ser
desapropriado judicialmente ou adquirido mediante acordo, o im6vel

particular situado

no Juazeiro

dos

Rodolfos,

Zona

Rural,

neste

Municipio, descrito a seguir: A poligonal inicia no ponto P01, situado

na em frente a terras de propriedade de Alfredo Bitencourt da Gama,
de coordenadas UTM N 8864526.90 in e E 563847.00 in referidas ao
MC 39° WGr. Sistema Geocentrico SIRGAS 2000; deste segue com
distancia de 34,43m, confrontando com terras de propriedade de
Alfredo Bitencourt da Gama, ate atingir o ponto P02, de coordenadas
N 8864559.40 in e E 563857.22 in; deste segue com distancia de
162,83m, confrontando com terras de propriedade de Alfredo
Bitencourt da Gama, ate atingir o ponto P03, de coordenadas N
8864488.67 in e E 564003.93 in; deste segue com distancia de 49,26
in, confrontando com terras de propriedade de Alfredo Bitencourt da
Gama, ate atingir o ponto P04, de coordenadas N8864463.18 in e E
564045.56 in; deste segue com distancia de 96,99 in, confrontando
com terras de propriedade de Alfredo Bitencourt da Gama, ate atingir
o ponto P05, de coordenadas N 8864405.00 in e E 563968.00 in; deste
segue com distancia de 68,38m, confrontando com terras de
propriedade de Alfredo Bitencourt da Gama ate atingir o ponto P06, de
coordenadas N 8864417.99 in e E 563901.32 in; deste segue com
distancia de 121,80m, confrontando com terras de propriedade de
Alfredo Bitencourt da Gama ate atingir o ponto P01, onde teve inicio a
descricao deste perimetro.
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Art. 20 A area de terra ora desapropriada pertence ao Senhor Alfredo
Bitencourt da Gama.

Art. 30 0 referido terreno sera utilizado para implantac5o e
operacao de cascalheira.
Art. 40 As despesas decorrentes da execucao deste decreto correr5o
por conta das dotaG6es pr6prias consignadas no orcamento de cada
exercfcio.

Art.
50
Ficam
as
Secretarias
Municipais
de
Infraestrutura,
Desenvolvimento Urbano e Recursos Hfdricos, e Secretaria Municipal
de

Obras,

com

o

apoio

da

Procuradoria

Juridica

do

Municipio,

autorizadas a promover todos os atos administrativos e juridicos
necessarios, em carater de urgencia, com vistas a efetivacao da
desapropriacao de que trata este Decreto, e a imitir-se na posse
respectiva, providenciando, inclusive, a liquidacao da desapropriacao e
o pagamento de outras indenizac5es, acaso existentes, pelo preco

I.usto e ajustado entre as partes, utilizando-se, para tanto, dos recursos
de que dispuser, conforme dota€6es orcamentarias aplicaveis.
Art. 60 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.
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DECRETO N.a 070/2022.
``Disp6e sobre declaracao de utilidade pdblica, para

fins de desapropriacao, de urn im6vel localizado no
Povoado Brancos, Zona Rural, no Municipio de
Jeremoabo, e d6 outras providencias''.

0 CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE JEREMOABO, ESTADO
DA BAHIA, DERISVALDO JOSE DOS SANTOS, no uso de suas
atribuig5es legais conferidas pela alinea ``e" do inciso I do art. 103 da
Lei Organica Municipal, bern como alinea "g'' do art. 50 do Decreto-Lei
Federal n.0 3.365, de 21 de ]-unho de 1941, e suas altera¢6es

posteriores;
D E C R E T A:

Art. 10 Fica declarado de utilidade pdblica e interesse social para ser
desapropriado ].udicialmente ou adquirido mediante acordo, o im6vel
particular situado no Povoado Brancos, Zona Rural, neste Municipio,
descrito a seguir: A poligonal inicia no ponto P01, situado na em frente

ao campo de futebol do povoado Brancos, de coordenadas UTM N
8884073.99 in e E 560724.71 in referidas ao MC 39° WGr. Sistema
Geocentrico SIRGAS 2000; deste segue com distancia de 26,10m,
confrontando com im6vel particular, ate atingir o ponto P02, de
coordenadas N 8884064.39 in e E 560748.69 in in; deste segue com
distancia de 85,00 in, confrontando com im6vel particular, ate atingir
o ponto P03, de coordenadas N 8883989.01 in e E 560709.18 in, deste
segue com distancia de 16,50 in, confrontando com im6vel particular,
ate atingir o ponto P04, de coordenadas N 8883994.61 in e E
560693.37 in; deste segue com distancia de 85,74 in, confrontando
com o campo de futebol do povoado Brancos, ate atingir o ponto P01,
onde teve inicio a descricao deste perimetro.

Art. 20 A area de terra ora desapropriada pertence ao Senhor Joao
Pedro de Jesus.

Art. 30 0 referido terreno sera utilizado para ampliar campo de
futebol no povoado Brancos.
Art. 40 As despesas decorrentes da execu€ao deste decreto correrao
por conta das dota€6es pr6prias consignadas no orcamento de cada
exercicio®
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Art. 50 Ficam as Secretarias Municipais de Infraestrutura,
Desenvolvimento Urbano e Recursos Hidricos, e Secretaria Municipal
de

Obras,

com

o

apoio

da

Procuradoria

Juridica

do

Municipio,

autorizadas a promover todos os atos administrativos e juridicos
necessarios, em carater de urgencia, com vistas a efetiva€ao da
desapropria€5o de que trata este Decreto, e a imitir-se na posse
respectiva, providenciando, inclusive, a liquidacao da desapropria€ao e
o pagamento de outras indenizac6es, acaso existentes, pelo prego

].usto e a].ustado entre as partes, utilizando-se, para tanto, dos recursos
de que dispuser, conforme dotac6es or€amentarias aplicaveis.
Art. 60 Este Decreto entra em vigor na data de sua publica€ao.

GABINETE DO PREFEITO, em 9 de setembro de 2022.
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