
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA

cNPJ/t F No 14.105.704/000 t_33
Praça Cel. Z6câ Leits, no 415 - Centro

CEP: 46'1 00{00 - Brumádo-BA

DECRETO NO 5.871, DE 06 DE JANEIRO DE2023.

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação. o imóvel
gue indica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BRUMADO NO ESTADO DA BAHIA, NO USO dE SUAS
atrihrições, e tendo em vista o disposto no Art. 73, lnciso Xll e Art. 93, lnciso l, Alínea,,d", da Lei
glgâ-ni9a Municipal e no art. 50, a.lín^eas 'i"', 'J" e "o", do Decreto-Lei no 3.365, de 2,r de junho de
1941, alterado pela Lei no 2.786, de 2í de maio de 1956,

DECRETA

Art. 1o. Fica dêclarado de.utilidade pública, para fins de desapropriação, de seu pleno
domÍniolposse, um imóvel rural dentro do.municÍpio de Brumado, cu';a íimitàçao se faz pelas
coordenadas descritas no memoÍial descritivo anexado a este decrúo, perfazendo uma área
global de aproximadamente 81.53 hectares, conforme descrição pormenorizada constante no
memorial descritivo do terreno.

. ._ Art.20. o imóvel objeto da desapropriação a que se refere o art. 10 trata-se de área de
localizaçáo extramemente eskatégia e adequadà para sua ultilização, destinada ao
aprímoramento, construção e conservação do (único) aeioporto do municípô de Brumado. para
assim preservar seu valor histórico e econômico, constituindo-se uma aquisiçào de relevante
interesse público.

Art' 30' A desapropriação de que trata o presente Decreto é declarada de natureza
urgente, para fins de imissâo imediata nâ posse do lmóvel, em razáo de sua destinação, cu1a
indeniaaçáo será, a priori, de forma amigável, cujo valor deverá ser declarado por Ávaliaçáo
lmobiliária realizada por emprêsa especializada, seguindo as prescíições da NBR-ia6s:. partã t
e2.

PaÉgrgfo Único. Não havendo a possibilidade de acordo amigável a Procuradoria GeraÍ
do MunicÍpio Íica autorizada a. deflagrar o competente processo judiciai para pagamento em juízo
do valor declarado no respectivo Laudo de Avaliaçáo ácima citaáo.

Art. 40. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçôes em contrário.

Gabinete do PreÍeito , 06 de janeiro de 2023.

Lima Vasconcelos

ff--^-*-
Íhiago Rodrigues Amaral

Secretário Municipal de infÍaestrutura

-REPUBLTCAÇÃO-

Prefeito Municipal
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