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Lauro de Freitas

Decretos

DECR
RETO N° 3.7880 DE 19 DE AGOSTO DE
E 2014.

Decllara de utiliidade públiccapara fins de desaprop
priação, em
m
carátter de urgêência, o dom
mínio útil do imóvel situado naa
Rua Zenilton Moraes,
M
lotess 03 e 04, qquadra 02, Loteamento
L
o
Jaíbaa, Municípiio de Lauroo de Freitass, destinadaa ao fim dee
impllantação daa Creche e Pré-Escolaa Minha Casa
C
Minhaa
Vidaa, na forma que indica e dá outras providênciaas.

O PREFEITO
P
O DO MUN
NICÍPIO DE
D LAURO DE FRE
EITAS, Esttado da Bah
hia, no usoo
das suas atribuições,
a
e em confoormidade coom o dispo
osto no art. 68, IV e V
VI da Lei Orgânica
O
doo
Município de Lauro de Freitass, combinaado com ass disposiçõões do Deccreto- Lei Federal nºº
3.365/19411 com suas alterações, que trata daas desaproprriações,

DECRETA
A:

Artt. 1º. Fica declarado de
d utilidadee pública, para
p
fins de
d desaproppriação, em regime dee
urgência, nos
n termos do dispostoo nos arts. 2º, 5ºe 10, do Decretoo-Lei Federral n.º 3.365
5, de 21 dee
junho de 1941, que trata do regulamento do processso de desappropriação, com obserrvância nass
alterações do citado diploma
d
leggal, com a finalidade
f
de
d promoverr a implantação da Creeche e Pré-M
Vida, o imóvel a seguir discrriminado:
Escola Minnha Casa Minha

I – Inicia-se a descrição deste
d
perímeetro no vértiice P1, de coordenadass N 8.580.79
98,603 m. e
5
3 m., situaddo no limitee com 44091 – RUA R.
R BISPO D
DOS SANT
TOS, deste,,
E 570.694,343
seggue com aziimute de 1771º49’15’’ e distância de 25,78m
m., confrontaando neste trecho com
m
440091 – RUA R. BISPO DOS SAN
NTOS até o vértice P2, de coordennadas N 8.5
580.773,0822
m. e E 570.6998,011 m.; deste, seguue com azim
mute de 1880º41’07’’ e distância de 5,67m.,,
connfrontando neste
n
trechoo com 44091 – RUA R.
R BISPO DOS
D
SANTO
OSaté o vérrtice P3, dee
cooordenadas N 8.580.7667,413 m. e E 570.6
697,943 m..; deste segue com azimute
a
dee
1999º54’57’’ e distância dee 2,27 m., confrontand
c
o neste treccho com 440091 – RUA
A R. BISPO
O
DO
OS SANTO
OSaté o vérttice P4, de coordenadaas N 8.580..765,276 m. e E 570.6
697,169 m.;;
desste segue coom azimute de 211º22’09’’ e disttância de 2,22 m., conffrontando neste
n
trechoo
com
m 44091 – RUA R.. BISPO DOS
D
SANTOSaté o vértice P55, de coorrdenadas N
8.580.763,379 m. e E 5700.696,013 m.;
m deste, seegue com azzimute de 2223º02’07’’ e distânciaa
de 6,96 m., coonfrontando neste trechho com 440
091 – RUA R. BISPO
O DOS SAN
NTOS até o
vérrtice P6, dee coordenaddas N 8.5880.758,293 m. e E 5770.691,264 m.; deste, segue com
m
azim
mute de 2400º55’22’’ e distância de 6,89 m., confrontand
c
do neste treccho com 440
091 – RUA
A
ZE
ENILDO MORAES
M
6 m. e E
até o vérttice P7 dee coordenaadas N 8.5580.754,946
5700.685,246 m.;
m deste, segue com
m azimutee de 250º227’29’’e diistância dee 6,69 m.,,
connfrontando neste
n
trechoo com 440991 – RUA ZENILDO
O MORAES até o vérrtice P8, dee
cooordenadasN 8.580.7522,709 m. e E 570.67
78,943 m.; deste, seggue com azimute
a
dee
2544º35’39’’ e distância de 18,84 m., confro
ontando neeste trecho com 4409
91 – RUA
A
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ZE
ENILDO MORAES
M
até o vérrtice P9, de
d coordennadas N 88.580.747,705m. e E
5700.660,781 m.;
m deste, segue com
m azimute de 346º044’47’’ e distância de 39,54 m.,,
connfrontando neste trechho com IM
MÓVEL S/ Nº DE PORTA
P
aaté o vérticce P10, dee
cooordenadas N 8.580.7886,080 m. e E 570.6
651,270 m.; deste, seegue com azimute
a
dee
73ºº47’20’’ e distância
d
dee 44,86 m.,, confrontan
ndo neste trecho
t
com IMÓVEL
L S/ Nº DE
E
PO
ORTA até o vértice P11, de coordeenadas N 8.580.798,6003 m. e E 5570.694,343
3 m.; pontoo
iniccial da desscrição desste perímetrro. Todas as coordennadas aqui descritas estão geo-refeerenciadas ao Sistemaa Geodésicoo Brasileiro
o e encontrram-se reprresentadas no
n Sistemaa
UT
TM, referenciadas ao Meridiano
M
Central 39
9º WGr, teendo como o Datum o SAD-69..
Toddos os azim
mutes e disttâncias, áreaas e perímeetros foram calculados no plano de
d projeçãoo
UT
TM.
Artt. 2º - Fica declarada a urgência da
d desaprop
priação nos termos
t
do aart. 15, do Decreto-Lei
D
i
Federal n.ºº 3.365/41 para
p
o fim de imediataa imissão provisória
p
doo Município na posse da referidaa
área, descrrita no artigoo 1º deste Decreto,
D
deppois de cump
pridas as foormalidadess de estilo.
Artt. 3º - As deespesas com
m a execuçãoo deste decrreto correrãão por contaa de dotação
o própria doo
orçamento vigente, suuplementadaa se necessáário.
nicípio incuumbida e aautorizada a adotar ass
Artt. 4º - Fica a Procurradoria-Geraal do Mun
providênciias necessárrias à efetivvação da deesapropriação de que trata o pressente Decreeto, por viaa
negociada ou judicial..

D
enttra em vigorr na data de sua publicaação.
Artt. 5º - Este Decreto

Artt. 6º - Revogam-se as disposições
d
em contráriio.

Laauro de Freittas, 19 de ag
gosto de 20014.

Márcioo Araponga
a Paiva
Prefeito Municcipal

REGIST
TRE-SE E PUBLIQU
UE-SE.

Márcio Roodrigo Alm
meida de Soouza Leão
Secretário Municcipal de Govverno

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VMGICEYEGZA69HNC9VTAKA

Esta edição encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

