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DECRETO Nº 206,  

DE 02 DE MARÇO DE 2018 

 

“Declara de utilidade pública, para fins de 

desapropriação imóvel destinado a construção de 

Casas Populares na localidade Vargem de Vacas, 

neste Município, e dá outras providências”.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAÍ – Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 

legais e com fulcro no art.12, inciso XXI, da Lei Orgânica Municipal, e com fundamento 

no Decreto – Lei n° 3.365 de 21.06.41, suas alterações posteriores. 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º.  – Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação 

administrativa ou judicial a área abaixo identificada: 

 

§ 1º - Uma área do Imóvel urbano situado no lugar denominado “VARGEM DE 

VACAS” deste Município, medindo 1.250,00 m² (hum mil, duzentos e cinquenta metros 

quadrados), com os seguintes limites e confrontações: Ao Norte com João Mar Dias 

Gonzaga, ao Sul com Samuel Batista, ao Leste com Faixa de Domínio da Rodovia BR 

- 122, ao Oeste Estrada Municipal, de propriedade do Sr. João Mar Dias Gonzaga, 

advindo do contrato particular de compromisso de compra e venda, datado de 19 de 

fevereiro de 2013. 

 

§ 2º- A área do imóvel a ser desapropriada tem as seguintes coordenadas: Inicia-se 

no ponto P-01 definido pelas coordenadas N: 8.394.833,478 m e E: 748.574,923 m, 

confrontando com JOAO MAR DIAS GONZAGA, deste segue até o ponto P-02 

definido pelas coordenadas N: 8.394.810,181 m e E: 748.657,473 m, com azimute de  

105°45'36" e distância de 85,78 agora confrontando com FAIXA DE DOMÍNIO DA 

RODOVIA BR-122; deste segue até o ponto P-03 definido pelas coordenadas N: 

8.394.796,128 m e E: 748.654,724 m, com azimute de  191°04'17" e distância de 

14,32 agora confrontando com SAMUEL BATISTA; deste segue até o ponto P-04 
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definido pelas coordenadas N: 8.394.807,146 m e E: 748.615,151 m, com azimute de  

285°33'29" e distância de 41,08 deste segue até o ponto P-05 definido pelas 

coordenadas N: 8.394.820,221 m e E: 748.569,465 m, com azimute de  285°58'17" e 

distância de 47,52 agora confrontando com ESTRADA MUNICIPAL; deste segue até 

o ponto P-01 definido pelas coordenadas N: 8.394.833,478 m e E: 748.574,923 m, 

com azimute de   22°22'27" e distância de 14,34 .O perímetro acima descrito encerra 

uma área de 1.250,00 m2. 

 

Art. 2º – A área que trata o artigo anterior, é desapropriada e destinada a construção 

de Casas Populares na localidade Vargem de Vacas, neste Município e será 

incorporado ao patrimônio público municipal. 

 

Art. 3º. –A desapropriação do referido bem se efetiva na forma da legislação vigente, 

por via administrativa ou judicial. 

 

Art. 4º.– Este decreto é composto de dois anexos: Anexo 01 (levantamento 

planimétrico) e Anexo 02 (memorial descritivo). 

 

Art. 5° -  Despesas decorrentes da presente desapropriação correrão por conta de 

dotação própria do orçamento vigente: 02.04.00 Secretaria de Adm. Finanças e 

Planejamento - 2017 – 4490.93.00. 

 

Art. 6° – Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Art. 7º. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAÍ ESTADO DA BAHIA, em 02 de 

março de 2018. 

 

 

 


