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DECRETO N° 1086-A DE 04 DE ABRIL DE 2018

"Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, do terreno localizado na Rua
Renata Borges, situado na área urbana deste
Município destinado a necessidade de construção da
Escola Palácio do Saber, de propriedade do senhor
Gabriel Ervelym Cardoso, como comprova os
documentos anexos ao presente Decreto"

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais com fulcro nos incisos n° XIV e XXIV do
Art.13 e inciso V do Art. 75 da Lei Orgânica Municipal datada em 14 de
dezembro de 2004 e com fundamento na Constituição Federal e em especial
nos artigos 2° e alínea "m" do artigo 5° combinado com art. 6°, do DecretoLei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n° 9.785, de 29 de
janeiro de 1999,

DECRETA:
Art. 1° - É declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, por via
amigável, a área de terras abaixo especificada, destinada à CONSTRUÇÃO
DA ESCOLA PALÁCIO DO SABER, medindo 15.716m2 (quinze mil setecentos
e dezesseis metros quadrados, devidamente registrado no Cartório de registro
de Imóveis da comarca de Santa Maria da Vitória no Livro n.° 02-Registro
Geral, fls.240 de propriedade de Gabriel Ervelym Cardoso, brasileiro, maior,
'empresário, portador da Carteira de Identidade n° 13.846.692-05 SSP/BA; CPF
n° 024.693.035-75, residente e domiciliado na Rua Planalto, 644, Jardim
Imperial, na cidade de Barreias - Bahia, CEP: 47802-064, em conformidade
com os elementos constantes no processo administrativo de desapropriação n°
001/18, com as seguinte descrição:
"O terreno supradito no artigo anterior, a ser desapropriado é composto das
seguintes limitações:
Frente com Rua Renata Borges, medindo 175,51 m, ao lado direito com Terras
do espólio Agnelo da Silva Braga, medindo 142,03m, ao lado esquerdo com
Rua da Chácara, medindo 58,56m, e fundo com espólio de Agnelo da Silva
Braga, medindo 137,88m," conforme planta de localização acostada no
processo administrativo de desapropriação n° 001/2018"
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Art. 2°. A desapropriação prevista no artigo anterior é declarada de natureza
urgente, para os fins e efeitos do artigo 15, do Decreto-Leí Federal n° 3.365, de
21 de junho de 1941.
Art. 3°. As despesas com a execução deste decreto correrão por conta de
dotações orçamentarias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4° O objetivo da desapropriação destina-se a permitir à Municipalidade a
construção da Escola Palácio do Saber, consolidando o compromisso e a
responsabilidade para com o Ensino Público Municipal, constituindo-se obra de
relevante interesse público, conforme manifestações lançadas no Processo
Administrativo de Desapropriação n° 01/2018.
Art. 5° - Este decreto entra em vigor em 04 de abril de 2018, revogadas todas
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Félix do Coribe, Estado da Bahia, em 04
de abril de 2018.
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