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DECRETO N° 1162, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

"Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, terreno localizado no Distrito de
Alagoinhas, zona rural deste Município, destinado a
construção da nova sede da Escola Municipal Rui
Barbosa e estabelece outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Constituição Federal,
Art. 2°, alínea "i" do Art, 5°, combinado com art, 6°, do Decreto-Lei n° 3,365, de
21 de junho de 1941, alterado através da Lei n° 9.785, de 29 de janeiro de
1999,

CONSIDERANDO a necessidade de aquisição de área pra construção da nova
sede da Escola Municipal Rui Barbosa no Distrito de Alagoinhas,

DECRETA:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação por via
amigável ou judiciai, com espeque nos ordenamentos jurídicos acima citados;
um terreno localizado no Distrito de Alagoinhas, zona rural do Município de São
Félix do Coribe, medindo 1 ha (um hectare), destinado a CONSTRUÇÃO DA
NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, cumprindo assim o
plano de utilidade pública;

Art. 2° - O terreno supradito no artigo anterior, a ser desapropriado é composto
das seguintes limitações: frente com Estrada do Coqueiro, medindo 100,00m,
ao lado direito com o Sr. Waidemar José Pereira, medindo 100,00m, ao lado
esquerdo com Sr. Waidemar José Pereira, medindo 100,00m, e fundo com Sr.
Waidemar José Pereira, medindo 100,00m.

Parágrafo Único - A propriedade do referido terreno a ser desapropriado é do
Sr. Pedro Alves de Sousa, brasileiro, casado, lavrador, portador do CPF n°
206.627.265-53 e RG n° 14101767 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua
Principal, Distrito de Alagoinhas, Município de São Féiix do Coribe - Bahia,
CEP: 47665-000.

Art. 3° - O Município fica desde já autorizado a promover a desapropriação do
supramencionado terreno, com recursos próprios; na forma da legislação em
vigor;
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Parágrafo Único - Declarada a utilidade pública, fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a imitir na posse do terreno compreendido neste decreto,
conforme preconiza o artigo 7°, do Decreto-Lei Federal n° 3.365/41.

Art.4° - A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se
judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do
respectivo decreto e findos os quais este caducará.

Art. 5° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Féiix do Coríbe, em 03 de dezembro de
2018.

ÍEIRO FERREIRA
Prefeito Municipal
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