
DECRETO MUNICIPAL Nº 006, DE 27 DE JANEIRO DE 2022 
 

Declara de Utilidade Pública para fins de 
desapropriação o imóvel urbano que menciona e 
dá outras providências. 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, 
te do e  vista o disposto o art. 9 , § º, da Lei Orgâ ica do Mu icípio e o art. º, alí ea d  e 
g , do Decreto Lei º . , de  de ju ho de 9 , 

 

D E C R E T A: 

 

 

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública e interesse social, e determinada a 
desapropriação em favor do Município de Itapicuru, por via amigável ou judicial, o imóvel urbano, 
localizado na Travessa Quintino Bocaiúva, nº 33, Centro, Itapicuru-Bahia, CEP 48475 000, 
medindo 6,38 metros de largura com 23,33 metros de comprimento, perfazendo área total de 
131,20m², limitando-se ao lado direito com Evanginaldo dos Reis Santos, ao leste com o prédio 
da Secretaria Municipal de Cultura de Itapicuru, ao sul com a praça José Epifânio de Souza, e ao 
oeste com a Travessa Quintino Bocaiúva. A posse do bem imóvel supramencionado desde 
12/08/1997 é do Sr. JOSÉ MELQUIADES NETO, brasileiro, portador do CPF nº. 198.272.965-15 e 
RG nº. 13.972.45 SSP/BA, residente e domiciliado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº. 33, 
Centro, CEP 48475 000, conforme se vê na Certidão de Inteiro Teor emitida pelo Cartório de 
Imóveis dessa Comarca, na qual consta que o mesmo está inscrito na matrícula 2.992, Livro 2-F, 
R-6. 

Art. 2º. A desapropriação lote descrito no art. 1º deste Decreto destina-se a ser utilizada 
para ampliação da sede da Secretaria Municipal de Cultura, o qual por certo atenderá as 
demandas da supracitada comunidade, dando mais conforto, segurança aos funcionários e ao 
público que usará os serviços da dita Secretaria. 

Parágrafo Único. A aquisição do imóvel rural supramencionado será custeada por 
recursos próprios do Município de Itapicuru, sendo feita pelo valor constante no Laudo de 
Avaliação. 

Art. 3º. Fica a Procuradoria do Município e a Secretaria de Infraestrutura autorizada a 
promoverem os atos administrativos e judiciais necessários, visando à efetivação de 
desapropriação de que trata este Decreto e da imissão de posse do imóvel. 

Art. 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 27 de janeiro de 2022. 

 
 
 
 

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO 
Prefeito 

VINÍCIUS ANDRADE DANTAS FONTES 
Procurador Geral do Município

 

Edição 824 | Ano 10
27 de janeiro de 2022

Página 16

Certificação Digital: AP7ESVZN-J3HVPHCT-TJPALSHZ-SVURXZ5Q
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/


