
 

Município de Itapicuru 
Prefeitura Municipal de Itapicuru 

Gabinete do Prefeito 
 

DECRETO MUNICIPAL Nº 083, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021 

 
Dispõe sobre a revogação de cessão de uso de 
bem público, e dá outras providências. 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
legais, concedidas pela Lei Orgânica do Município e demais legislação vigente, e,  

CONSIDERANDO que a educação é direito de todos e dever Estado e da família, sendo 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, na forma 
do art. 205 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que fora celebrado com a Associação Cultural do Amor Divino cessão 
de uso do prédio onde funcionava a Escola Municipal Dom Pedro I, do Povoado Retiro, momento 
em que o referido bem imóvel se encontrava desafetado, visto o encerramento das atividades 
na referida instituição educacional; 

CONSIDERANDO que a Cláusula Sexta do Termo de Cessão de Uso nº 01/2020 dispõe 
expressamente que a Associação Cultural do Amor Divino restituirá o bem quando exigido por 
motivo de interesse público; 

CONSIDERANDO que o Município de Itapicuru tem interesse em promover as 
adequações no referido imóvel objetivando o retorno de atividades educacionais na Escola 
Municipal Dom Pedro I, do Povoado Retiro; 

 

D E C R E T A: 

 
Art. 1º. Fica revogado, por motivo de interesse público, o Termo de Cessão de Uso nº 

01/2020, celebrado entre o Município de Itapicuru e a Associação Cultural do Amor Divino. 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e revoga todas as 
disposições em contrário.  

 
Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 21 de setembro de 2021. 

 
 
 

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO 
Prefeito 

 
 

VINÍCIUS ANDRADE DANTAS FONTES 
Procurador Geral do Município 
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