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DECRETO MUNICIPAL N.º 067, DE 08 DE AGOSTO DE 2018. 
 

“Declara de utilidade pública para fins de desapropriação de pleno domínio, 

imóvel situado no município de Matina – Estado da Bahia”. 

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATINA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, com 

fulcro na Lei Orgânica do Município e, de acordo com o que lhe faculta a alínea “m”, do art. 5.º, do Decreto-

Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterada pela Lei Federal nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999; 

 

CONSIDERANDO, que conforme certidão passada pelo Departamento de Patrimônio do município 

de Matina, BA, o imóvel representado por “uma área de Terra, Localização – Fazenda Pinchico, Zona Rural, 

município de Matina – Bahia, com área de três mil, quatrocentos e quinze metros e setenta e quatro 

centímetros quadrados (3.415,74m²), Limites: Ao Norte: Limitando com o Srº. Joaquim Martim da Cruz; Ao 

Sul: Limitando com a Igreja da Comunidade de Pinchico; ao Leste: Limitando com o Srº. Oscarino Jose 

Rodrigues e ao Oeste, limitando com a estrada municipal que liga a cidade de Matina – Bahia as 

localidades de Pinchico /Arroz, cujos Proprietários são os srs.Oscarino Jose Rodrigues e Joaquim Martim da 

Cruz, consta como bem sob a posse do município de Matina, Bahia, de forma contínua, desde o ano de 

1997, até a presente data e que no referido imóvel existem edificados, um colégio público municipal e um 

posto municipal de saúde, ambos em plena atividade; 

 

CONSIDERANDO, que após analise discricionária da administração municipal, necessário se faz a 

aquisição da propriedade da referida área, mediante desapropriação, a bem do interesse público, para fins 

de buscar investimentos de melhoria na prestação de serviços, mediante a celebração de convênios junto 

aos Governos Federal e Estadual para recebimento e recursos voltados a execução de reformas e 

benfeitorias nos prédios públicos em alusão, sendo imperiosa a prova da propriedade do imóvel na 

titularidade do munícipio para a tramitação dos convênios; 

 

CONSIDERANDO,  que é dever da administração municipal adotar medidas para atender a 

interesses coletivos, na melhoria dos serviços públicos essenciais a serem prestados às populações locais; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, para os fins de desapropriação de seu pleno domínio, a 

se efetivar mediante acordo ou judicialmente, o imóvel situado na comunidade de “Pinchico”, zona rural do 

município de Matina, BA com área total de 3.415,74m² (três mil, quatrocentos e quinze metros e setenta e 

quatro centímetros quadrados). 

 

Parágrafo 1.º – Os limites do imóvel descrito no caput estão assim identificados: ao Norte, 

confrontando-se com o sr. Joaquim Martim da Cruz; ao Sul, com a Igreja da comunidade de Pinchico; ao 

Leste, com o sr. Oscarino Jose Rodrigues e, ao Oeste, confrontando-se com estrada municipal que liga a 

cidade de Matina – Bahia as localidades de Pinchico /Arroz.  

 

Parágrafo 2.º - O perímetro do imóvel acima individualizado, tem a seguinte descrição: 

 

“Inicia-se no marco M-01 definido pelas coordenadas N: 8.471.053,547 m e E: 734.022,956 m¸ 

confrontando com AGUIA, deste segue até o marco M-02 definido pelas coordenadas N: 8.471.060,234 m e 

E: 734.074,142 m, com azimute de 82º33’27” e distância de 51,62 deste segue até o marco M-03 definido 
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pelas coordenadas N: 8.471.049,238 m e E: 734.075,824 m, com azimute de 171º18’23” e distância de 

11,12 deste segue até o marco M-04 definido pelas coordenadas N: 8.471.046,701 m e E: 734.091,975 m, 

com azimute de 98º55’39” e distância de 16,35 deste segue até o marco M-05 definido pelas coordenadas 

N: 8.471.041,548 m e E: 734.094,341 m, com azimute de 155º20’44” e distância de 5,67 agora confrontando 

com OSCARINO; deste segue até o marco M-06 definido pelas coordenadas N: 8.471.005,340 m e E: 

734.092,201 m, com azimute de 183º22’52” e distância de 36,27 agora confrontando com IGREJA; deste 

segue até o marco M-07 definido pelas coordenadas N: 8.470.991,835 m e E: 734.044,328 m, com azimute 

de 254º14’47” e distância de 49,74 agora confrontando com ESTRADA MATINA A ARROZ; deste segue até 

o marco M-01 definido pelas coordenadas N: 8.471.053,547 m e E: 734.022,956 m, com azimute de 

340º53’52” e distância de 65,31. O perímetro acima descrito encerra uma área de 3.415,74 m²”.   

  

Art. 2º - A desapropriação de que trata o presente Decreto é declarada de natureza urgente para 

efeito de imissão provisória de posse em processo judicial de desapropriação, desde logo autorizado, nos 

termos do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 

 

Art. 3º - O objetivo da desapropriação em testilha destina-se à Municipalidade, a bem do interesse 

público, adquiri titularidade de propriedade sobre o bem, para fins de buscar investimentos na área,  

mediante a celebração de convênios junto aos Governos Federal e Estadual, para recebimento de recursos 

voltados a execução de reformas e benfeitorias, nos prédios públicos (escola e posto de saúde), 

melhorando assim a prestação de serviços básico a população local, sendo imperiosa a prova da 

propriedade do imóvel na titularidade do munícipio para a tramitação dos convênios. 

 

Art. 4º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotação orçamentária 

prevista na Lei Municipal n.º 063/2017, que trará do vigente Orçamento do Município: 

 

“Projeto/Atividade: 1.122 – Abertura de Ruas, Av. e Desapropriações  

Classificação Econômica: 4.4.9.0.61.00.00 – Aquisição de Imóveis 

Fonte: 00 – Recursos Ordinários”. 

 

Art. 5º - A Secretaria Municipal de Administração e Finanças, dentro de suas respectivas áreas de 

atuação, fica autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessários, em caráter de 

urgência, com vistas a constituição de utilidade pública de que trará este Decreto, providenciado, inclusive, 

avaliação, liquidação e o pagamento da indenização, bem assim, proceder aos estudos e levantamentos 

relacionados com a adequação do terreno para o início das obras de construção da escola em comento.   

 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

       

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATINA, Estado da Bahia, em 08 de agosto de 2018.                 

    

Juscélio Alves Fonseca  

Prefeito Municipal 
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