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Diário Oficial do 
EXECUTIVO 

 

ASSINADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL 

 

ATOS OFICIAIS – DECRETO 

 
DECRETO N.º 125-A /2015 
 

Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação a área que a seguir indica, 
situada no Município de Itaparica e nomeia 
comissão para a sua respectiva avaliação.  

 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPARICA, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais,  no uso de suas atribuições  e tendo em vista o disposto na  
alínea “g” e “h” do artigo 5º  do Decreto -Lei  Nº  3.365,  de 21  de  junho de 1941,  
Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente 
 

DECRETA 
Art. 1º - No interesse da coletividade f ica declarada de ut il idade pública,  para f ins de 
desapropriação,  área de terreno Cadastrada em nome de  NEI CAETANO DE 
LIMA, Inscrição Municipal  010728900465001,  medindo 5,00m de largura de 
frente,  5 ,00 m de largura de fundo, por 6,00m de comprimento no lado dire ito,  
6 ,00m de comprimento do Lado esquerdo ,  e  perfazendo área total  de 30,00m2 
(trinta metros quadrados) ,  s ituada a  Rua da Alegria,  Amoreiras ,  Itaparica –  
BA, l imitando-se pela  frente com a  Rua da Alegria ,  pelos fundos com Imóvel  
de Antonio Brait  de  Brito ,  lado dire ito com travessa  da Rua da Alegria ,  lado 
esquerdo com travessa 1ª  do Alto do Céu , respect ivamente constante nos 
Bolet ins de Cadastro Imobil iár ios.  
 
Parágrafo Único –  A área de que trata este  artigo destina-se à construção de 
Praça no Município de  Itaparica .  
 

Art .  2º -  Ficam nomeados os servidores :  ADELINO MEDEIROS DE SOUZA, 
ROBENILSON CONCEIÇÃO LARANJEIRAS ,  E VANESSA RODRIGUES, para 
comporem a Comissão de Avaliação da área discriminada  no art igo 1º  deste  
Decreto.  
 
Parágrafo único –  A Comissão ora  const ituída apresentará ao Chefe do 
Executivo Municipal  Relatór io Conclusivo de Aval iação da ref er ida área no 
prazo máximo de 30 ( trinta  dias) ,  a  contar de sua publicação.  
 
Art.  3º -  Fica a Procuradoria Geral do Município de I taparica autor izada a 
promover os a tos  administrat ivo e  judic ial  com vistas a  efet ivar a  
desapropriação de que trata  este Decreto,  e  a  imitir -se na posse respectiva.  
 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação Oficial, ficando revogadas as 
disposições em contrário.   
 
 

Gabinete do Prefeito em 30 de março de 2015. 
 

Raimundo Nonato da Hora Filho  
Prefeito de Itaparica 
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Diário Oficial do 
EXECUTIVO 

 

ASSINADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL 

 

 

ATOS OFICIAIS – DECRETO 

 
DECRETO N.º 162/2015 

 
Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação a área que a seguir indica, 
situada no Município de Itaparica e nomeia 
comissão para a sua respectiva avaliação.  

 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPARICA, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais,  no uso de suas atribuições  e tendo em vista o disposto na  
alínea “g” e “h” do artigo 5º  do Decreto -Lei  Nº  3.365,  de 21  de  junho de 1941,  
Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente 
 

DECRETA 
 

Art. 1º - No interesse da coletividade f ica declarada de ut il idade pública,  para f ins de 
desapropriação,  área de terreno Cadastrada em nome de  MOACIR COSTA 
PEREIRA DE ANDRADE, Inscrição Municipal  0109002000053001,  medindo 
16,00m de largura de frente,  16 ,00m de largura de fundo, por  28 ,00m de 
comprimento no lado dire ito ,  28,00m de comprimento do Lado esquerdo ,  e  
perfazendo área total  de 448,00m2 (Quatrocentos e quarenta e  oito  metros 
quadrados) ,  si tuada a  Rua da Mangueira Nº 52,  Porto dos Santos ,  Itaparica –  
BA, l imitando-se pela  frente  com a  Rua da  Mangueira ,  pelos fundos com a  
Praia ,  lado direi to com a Igre ja  Catól ica ,  lado esquerdo com Barraca  
cadastrada em nome de Nelson Gomes .  
 
 
Parágrafo Único –  A área de que trata este  artigo destina-se à construção de 
Quadra de esportes  no Município de  I taparica .  
 

Art .  2º -  Ficam nomeados os servidores :  ADELINO MEDEIROS DE SOUZA, 
ROBENILSON CONCEIÇÃO LARANJEIRAS ,  E VANESSA RODRIGUES, para 
comporem a Comissão de Avaliação da área discriminada  no art igo 1º  deste  
Decreto.  
 
Parágrafo único –  A Comissão ora  const ituída apresentará ao Chefe do 
Executivo Municipal  Relatór io Conclusivo de Aval iação da ref er ida área no 
prazo máximo de 30 ( trinta  dias) ,  a  contar de sua publicação.  
 
Art.  3º -  Fica a Procuradoria Geral do Município de I taparica autor izada a 
promover os a tos  administrat ivo e  judic ial  com vistas a  efet ivar a  
desapropriação de que trata  este Decreto,  e  a  imitir -se na posse respectiva.  
 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação Oficial, ficando revogadas as 
disposições em contrário.   
 

Gabinete do Prefeito em 14 de maio de 2015. 
Raimundo Nonato da Hora Filho  

Prefeito de Itaparica 
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Diário Oficial do 
EXECUTIVO 

 

ASSINADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL 

 

ATOS OFICIAIS – DECRETO 

 
DECRETO N.º  163/2015 

 
Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação a área que a seguir indica, 
situada no Município de Itaparica e nomeia 
comissão para a sua respectiva avaliação.  

 
 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPARICA, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais,  no uso de suas atribuições  e tendo em vista o disposto na  
alínea “g” e “h” do artigo 5º  do Dec reto-Lei  Nº  3.365,  de 21  de  junho de 1941,  
Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente 
 

DECRETA 
 

Art. 1º - No interesse da coletividade f ica declarada de ut il idade pública,  para f ins de 
desapropriação,  área de terreno Cadastrada em nome de  MOACIR COSTA 
PEREIRA DE ANDRADE, Inscr ição Municipal 010900200071001,  medindo 
30,00m de largura de frente,  30,00m de largura de fundo, por  30,00m de 
comprimento no lado dire ito ,  30,00m de comprimento do Lado esquerdo,  e  
perfazendo área total  de 900,00m2 (Novecentos metros quadrados) ,  si tuada a  
Rua da Mangueira Nº  70,  Porto dos Santos,  Itaparica –  BA,  l imitando-se pela 
frente com a  Rua da Mangueira ,  pelos fundos com a Praia,  lado dire ito com a 
Igreja  Catól ica ,  lado esquerdo com Barraca cadastrada em nome de  Nelson 
Gomes.  
 
 
Parágrafo Único –  A área de que trata este  artigo destina -se à construção de 
Academia  de Saúde no Município de  I taparica.  
 

Art .  2º -  Ficam nomeados os servidores :  ADELINO MEDEIROS DE SOUZA, 
ROBENILSON CONCEIÇÃO LARANJEIRAS ,  E VANESSA RODRIGUES, para 
comporem a Comissão de Avaliação da área discriminada  no art igo 1º  deste  
Decreto.  
 
Parágrafo único –  A Comissão ora  const ituída apresentará ao Chefe do 
Executivo Municipal  Relatór io Conclusivo de Aval iação da refer ida área no 
prazo máximo de 30 ( trinta  dias) ,  a  contar de sua publicação.  
 
Art.  3º -  Fica a Procuradoria Geral do Município de I taparica autor izada a 
promover os a tos  administrat ivo e  judic ial  com vistas a  efet ivar a  
desapropriação de que trata  este Decreto,  e  a  imitir -se na posse respectiva.  
 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação Oficial, ficando revogadas as 
disposições em contrário.   
 

Gabinete do Prefeito em 14 de maio de 2015. 
Raimundo Nonato da Hora Filho  

Prefeito de Itaparica 
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Diário Oficial do 
EXECUTIVO 

 

ASSINADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL 

 

ATOS OFICIAIS – DECRETO 
 

DECRETO N.º 164/2015 
 

Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação a área que a seguir indica, 
situada no Município de Itaparica e nomeia 
comissão para a sua respectiva avaliação.  

 
 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPARICA, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais,  no uso de suas atribuições  e tendo em vista o disposto na  
alínea “g” e “h” do artigo 5º  do Decreto -Lei  Nº  3.365,  de 21  de  junho de 1941,  
Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1º - No interesse da coletividade f ica declarada de ut il idade pública,  para f ins de 
desapropriação,  área de terreno Cadastrada em nome de PABLO ESTEBAN 
KOSS,  Inscr ição Municipal 010812001102001 ,  medindo 30,00m de largura de 
frente,  30,00m de largura de fundo, por 30,00m de comprimento no lado 
dire ito,  30,00m de comprimento do Lado esquerdo,  e  perfazendo área total  de 
900,00m2 (Novecentos metros quadrados ) ,  si tuada a Rua 1ª  da BA 533,  
Amoreiras,  Itaparica –  BA, l imitando-se pela frente com a  BA 533,  pelos  
fundos com parte do Lote 02 de Pablo Esteban Koss,  lado direi to com Rua do 
Loteamento Parque das Fontes ,  lado esquerdo área de proprietár io ignorado .  
 
Parágrafo Único –  A área de que trata este  artigo destina -se à construção de 
Academia  de Saúde no  Município de  I taparica.  
 

Art .  2º -  Ficam nomeados os servidores :  ADELINO MEDEIROS DE SOUZA, 
ROBENILSON CONCEIÇÃO LARANJEIRAS ,  E VANESSA RODRIGUES, para 
comporem a Comissão de Avaliação da área discriminada  no art igo 1º  deste  
Decreto.  
 
Parágrafo único –  A Comissão ora  const ituída apresentará  ao Chefe do 
Executivo Municipal  Relatór io Conclusivo de Aval iação da refer ida área no 
prazo máximo de 30 ( trinta  dias) ,  a  contar de sua publicação.  
 
Art.  3º -  Fica a Procuradoria Geral do Município de I taparica autor izada a 
promover os a tos  administrat ivo e  judic ial  com vistas a  efet ivar a  
desapropriação de que trata  este Decreto,  e  a  imitir -se na posse respectiva.  
 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação Oficial, ficando revogadas as 
disposições em contrário.   
 
 

Gabinete do Prefeito em 15 de maio de 2015. 
Raimundo Nonato da Hora Filho  

Prefeito de Itaparica 
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