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Decretos

DECRETO Nº 70 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022
Declara
de
utilidade
pública,
para
fins
de
desapropriação de pleno
domínio, imóvel situado
no
Município
de
Teofilândia
(BA),
área
necessária para ampliação
do
aterro
sanitário
municipal.

O Prefeito Municipal de Teofilândia, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade do Município em promover a imediata
ampliação do aterro sanitário municipal;
CONSIDERANDO que a área expropriada, objeto do presente, revelase indispensável para a realização da mencionada obra, face à
localização, já que é área limítrofe ao outro terreno onde
encontra-se instalado o aterro;
CONSIDERANDO, por fim, que o fundamento axial da desapropriação
é a supremacia do interesse público sobre o interesse
individual, decreta:
Art. 1° Fica declarada de utilidade pública, para os fins de
desapropriação de seu pleno domínio, a se efetivar mediante
acordo ou judicialmente, a área de terra, medindo 05 (cinco)
tarefas, o equivalente a 21.780,00 m² (vinte e um mil setecentos
e oitenta metros quadrados), no terreno da Fazenda Baixa Larga,
localizada na Fazenda Roçado Velho, conforme descrito na
Escritura Pública de Testamento lavrada sob o Número de Ordem
001/2002, no Livro 01 do Tabelionato de Notas da Comarca de
Teofilândia.
Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto é
declarada de natureza urgente para efeito de imissão provisória
de posse em processo de desapropriação, desde logo autorizado,
nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho de
1941.
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Art. 3º O objetivo da desapropriação destina-se a permitir à
Municipalidade
promover
a
AMPLIAÇÃO
DO
ATERRO
SANITÁRIO
MUNICIPAL, constituindo-se obra de relevante interesse público.
Art. 4º As despesas decorrentes da desapropriação autorizada por
este decreto correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Fica, ainda, O Secretário Municipal de Finanças
autorizado a promover os atos administrativos ou judiciais, pela
via amigável ou judicial, sendo indenizado a quem de direito,
nos termos do que dispõe o inciso XXIV do art. 5º da
Constituição Federal, em caráter de urgência, necessário a
efetivação da desapropriação, tratada no art. 1º, inclusive,
devendo proceder com a liquidação e o pagamento da indenização,
utilizando para tanto, os recursos próprios alocados.
Parágrafo Único - O valor total da indenização será de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), a ser pago aos expropriados,
utilizando, para tanto, os recursos próprios previstos no
orçamento vigente.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, em 25 de outubro
de 2022.

HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 71 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022
Declara
de
utilidade
pública,
para
fins
de
desapropriação,
imóvel
situado no Município de
Teofilândia
(BA),
área
necessária para ampliação
da
Rede
Municipal
de
Ensino.

O Prefeito Municipal de Teofilândia, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade do Município em ampliar a Rede
Municipal de Ensino para melhor atender os alunos da zona rural;
CONSIDERANDO que a área expropriada, objeto do presente, revelase indispensável para a realização da mencionada obra, face à
localização estratégica;
CONSIDERANDO que á área desapropriada será de grande utilidade
para esta municipalidade, pois permitirá a construção de escola
modelo, inquestionavelmente de relevante alcance coletivo e
social;
CONSIDERANDO, por fim, que o fundamento axial da desapropriação
é a supremacia do interesse público sobre o interesse
individual, decreta:
Art. 1° Fica declarada de utilidade pública, para os fins de
desapropriação, a se efetivar mediante acordo ou judicialmente,
área de 4.200,00 m² (quatro mil e duzentos metros quadrados), a
ser desmembrada do IMÓVEL RURAL localizado na Fazenda Lagoa do
Canto, com área total de 53,6 hectares, equivalentes a 536.000
m² (quinhentos e trinta e seis mil metros quadrados), Código
INCRA 312.118.003.506-3, registrado no Livro 3-G, às fls. 220,
sob o nº 14.355 e Livro 3 – G, às fls. 152, sob o nº. 13.719 –
FORMAL DE PARTILHA, perante o Cartório de Registro de Imóveis e
Hipotecas da Comarca de Serrinha (BA).
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Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto é
declarada de natureza urgente para efeito de imissão provisória
de posse em processo de desapropriação, desde logo autorizado,
nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho de
1941.
Art. 3º O objetivo da desapropriação destina-se a permitir à
Municipalidade promover a ampliação da Rede Municipal de Ensiso
através da construção de ESCOLA 06 SALAS – PRÉ-ID Nº 3123410, em
Convênio com o FNDE, constituindo-se obra de relevante interesse
público.
Art. 4º As despesas decorrentes da desapropriação autorizada por
este decreto correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Fica, ainda, o Secretário Municipal de Finanças
autorizado a promover os atos administrativos ou judiciais, pela
via amigável ou judicial, sendo indenizado a quem de direito,
nos termos do que dispõe o inciso XXIV do art. 5º da
Constituição Federal, em caráter de urgência, necessário a
efetivação da desapropriação, tratada no art. 1º, inclusive,
devendo proceder com a liquidação e o pagamento da indenização,
utilizando para tanto, os recursos próprios alocados.
Parágrafo Único - O valor total da indenização será de R$
25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), a ser pago aos
expropriados, utilizando, para tanto, os recursos próprios
previstos no orçamento vigente.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, em 25 de outubro
de 2022.

HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito Municipal
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