
DECRETO N°  4.015  DE  30 DE SETEMBRO DE 2016. 

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação em 
caráter de urgência, o domínio útil do imóvel com área total 
de 584,91m2, situado na Travessa Salvador, Qd. M, Lote 33, 
Loteamento Ampliação Praia de Ipitanga, Município de 
Lauro de Freitas, destinado a construção de uma                
UBS-Unidade Básica de Saúde - Lagoa dos Patos, para 
aumento de oferta de atendimento médico de emergência 
para os moradores daquela área e de áreas adjacentes. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições, e em conformidade com o disposto no art. 68, IV e VI da Lei Orgânica do 
Município de  Lauro de  Freitas,  combinado  com  as  disposições  do  Decreto- Lei Federal  nº 
3.365/1941 com suas alterações, que trata das desapropriações, 

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, em regime de 
urgência, nos termos do disposto nos arts. 2º, 5º e 10, do Decreto-Lei Federal n.º 3.365, de 21 de 
junho de 1941, que trata do regulamento do processo de desapropriação, com observância nas 
alterações do citado diploma legal, com a finalidade de realizar a construção de unidade Básica de 
Saúde – Lagoa dos Patos, o imóvel a seguir discriminado: 

I – Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas N 8.574.512,945 m. e E
575.522,686 m., situado no limite com  LOTE 14, deste, segue com  azimute de 143°37'23" e distância 
de 15,80 m., confrontando neste trecho com LOTE 14até o vértice 2, de coordenadas N 8.574.500,224 m. 
e E 575.532,057 m.; deste, segue com  azimute de 233°23'45" e distância de 2,11 m., confrontando neste 
trecho com LOTE 34até o vértice 3, de coordenadas N 8.574.498,968 m. e E 575.530,367 m.; deste, 
segue com  azimute de 230°16'46" e distância de 17,58 m., confrontando neste trecho com LOTE 34até o 
vértice 4, de coordenadas N 8.574.487,734 m. e E 575.516,845 m.; deste, segue com  azimute de 
229°26'15" e distância de 10,54 m., confrontando neste trecho com LOTE 34até o vértice 5, de 
coordenadas N 8.574.480,883 m. e E 575.508,841 m.; deste, segue com  azimute de 228°07'09" e 
distância de 10,35 m., confrontando neste trecho com LOTE 34até o vértice 6, de coordenadas N
8.574.473,976 m. e E 575.501,138 m.; deste, segue com  azimute de 306°59'23" e distância de 12,32 m., 
confrontando neste trecho com 40189 - TRAVESSA SALVADORaté o vértice 7, de coordenadas N
8.574.481,388 m. e E 575.491,298 m.; deste, segue com  azimute de 44°46'52" e distância de 30,74 m., 
confrontando neste trecho com LOTE 32até o vértice 8, de coordenadas N 8.574.503,209 m. e E
575.512,953 m.; deste, segue com  azimute de 43°53'16" e distância de 12,93 m., confrontando neste 
trecho com LOTE 32até o vértice 9, de coordenadas N 8.574.512,529 m. e E 575.521,918 m.; deste, 
segue com  azimute de 61°34'39" e distância de 0,87 m., confrontando neste trecho com LOTE 32até o 
vértice 1, de coordenadas N 8.574.512,945 m. e E 575.522,686 m.;  ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, 
e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr , tendo 
como o Datum o WGS84. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM.  

Art. 2º - Fica declarada a urgência da desapropriação nos termos do art. 15, do Decreto-Lei Federal 
n.º 3.365/41 para o fim de imediata imissão provisória do Município na posse da referida área, descrita no 
artigo 1º deste Decreto, depois de cumpridas as formalidades de estilo. 

Art. 3º - As despesas com a execução deste decreto correrão por conta de dotação própria do 
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orçamento vigente, suplementada se necessário. 

Art. 4º - Ficam a Procuradoria-Geral do Município, juntamente com a Secretaria de Planejamento 
(SEPLAN) e a Secretaria da Fazenda (SEFAZ), incumbidas e autorizadas  a  adotar  as providências 
necessárias à efetivação da desapropriação de que trata o presente Decreto, por via negociada ou judicial. 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Lauro de Freitas, 30 de Setembro de 2016. 

Márcio Araponga Paiva 
Prefeito Municipal 

 REGISTRE-SE  E PUBLIQUE-SE. 

Márcio Rodrigo Almeida de Souza  Leão 
       Secretário Municipal de  Governo 
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