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Decretos

DECRETO N. 077, DE 10 DE JUNHO DE 2022.

"Dispõe sobre a conclusão e aprovação do
procedimento administrativo de regularização
fundiária urbana (REURB) n. 01/2022 –
“Distrito de União Baiana – Etapa 02”, na
forma e condições que especifica".

LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA, Prefeito do Município de Itagimirim,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e fundamentos legais;
CONSIDERANDO a promulgação da Lei Federal n. 13.465, de 11 de julho de 2017, que
estabeleceu as normas gerais para a regularização fundiária urbana de interesse social e
específico, bem como as diretrizes para a REURB no território brasileiro;
CONSIDERANDO a Lei Municipal n. 333/2019 e decreto regulamentador, que dispõem
sobre a Regularização Fundiária Urbana (REURB) no Município de Itagimirim - Bahia;
CONSIDERANDO a necessidade de se promover, de forma efetiva, a regularização jurídica,
social, ambiental e urbanística dos núcleos irregulares consolidados que compõem o espaço
urbano de Itagimirim-Bahia;
CONSIDERANDO a Portaria n. 03/2022, emitida pela Comissão de Regularização Fundiária
Urbana de Itagimirim, que instaurou o procedimento de REURB, na modalidade Social
(REURB – S), no núcleo urbano informal consolidado denominado “Distrito de União Baiana
– Etapa 02”;
CONSIDERANDO que a Municipalidade decidiu implementar a REURB no Distrito de
União Baiana por etapas, conforme autoriza o art. 36, §2º, da Lei Federal n. 13.465/2017 e art.
31, §2º, do Decreto Federal n. 9.310/2018;
CONSIDERANDO a finalização da 1ª etapa do processo de REURB do núcleo, em que
houve a abertura da matrícula matriz da gleba municipal em que se encontra a área urbana
informal consolidada;
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CONSIDERANDO, por fim, que o procedimento de regularização não possui defeitos e/ou
nulidades, conforme atestado pela Comissão Municipal de Regularização Fundiária Urbana,
através da Portaria REURB n. 02/2022;
DECRETA:
Art. 1º. Declara-se concluído o processo de Regularização Fundiária de Interesse Social
(REURB-S) n. 01/2022, relativo ao núcleo urbano informal consolidado denominado “Distrito
de União Baiana – Etapa 02”.
Art. 2º. Aprova-se o Projeto de Regularização Fundiária (PRF) resultante do referido processo
de REURB-S, que está devidamente assinado e dotado dos documentos essenciais previstos no
art. 35 da Lei Federal n. 13.465/17.
Art. 3º. Expeça-se a Certidão de Regularização Fundiária (CRF) e a emissão do(s) título(s) de
legitimação fundiária, e demais instrumentos devidos.
Art. 4º. Mediante requerimento, encaminha-se ao Cartório de Registro de Imóveis do
Município o PRF aprovado e a CRF, para apreciação e posterior registro.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Itagimirim – Bahia, 10 de junho de 2022.

LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Eu, LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Itagimirim, Estado
da Bahia, em pleno exercício do mandato e na forma da lei e nos termos do art. 30 e 41 da Lei
Federal n. 13.465/2017 e art. 38 do Decreto Federal n. 9.310/2018, CERTIFICO, para os devidos
fins de registro imobiliário, que tramitou perante a Comissão de Regularização Fundiária deste
Município o Procedimento Administrativo de Regularização Fundiária Urbana (REURB) n.
01/2022, denominado “Distrito de União Baiana – Etapa 02”, oriundo de requerimento
apresentado pela Municipalidade (art. 14, I, Lei Federal n. 13.465/17), finalizado por decisão
publicada em 14/06/2022, através do Decreto Municipal n. 077/2022, informando os seguintes
requisitos existentes no referido procedimento:
1. Nome do Núcleo Urbano Informal Consolidado: “Distrito de União Baiana – Etapa 02”;
2. Localização: Memorial Descritivo da Área em Anexo;
3. Modalidade predominante da Regularização: REURB-S;
4. Responsabilidades das obras e serviços constantes do cronograma: Município de Itagimirim;
5. A presente REURB foi instaurada por etapas (art. 36, §2º, Lei Federal n. 13.465/17), sendo esta
segunda voltada para a regularização do sistema viário do núcleo e de outras áreas públicas nele
existentes, conforme demonstrado no respectivo Projeto de Regularização Fundiária anexo;
6. As áreas públicas, bem como unidades desocupadas e não comercializadas alcançadas pela
REURB nesta etapa, terão as suas matrículas abertas em nome do Município de Itagimirim, que,
neste caso, é o titular originário do domínio da área (art. 54, Lei Federal n. 13.465/17), conforme
apontado pelos trabalhos técnicos anexos, procedimento que não prejudicará eventual
cadastramento complementar dos ocupantes que não tenham constado da listagem inicialmente
apresentada (art. 23, §6º, da Lei Federal n. 13.465/2017);
7. Tendo em vista os objetivos desta fase, a Municipalidade deixa de apresentar a lista de
qualificação de todos os ocupantes do núcleo (art. 41, VI, da Lei Federal n. 13.465/17);
8. A próxima fase será voltada para a regularização ambiental (art. 11, §2º, da Lei Federal n.
13.465/17), para regularização de eventuais outras áreas públicas existentes e para a titulação final
de todos os beneficiários do núcleo;
9. A presente certidão é dotada de 01 lauda e segue numerada, rubricada e grampeada ao projeto de
regularização fundiária aprovado, caracterizando uma única unidade documental.
Prefeitura Municipal de Itagimirim – Bahia, 14 de junho de 2022.

LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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PROCESSO SELETIVO 001/2022
11º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO 001/2022
1.1. Ficam convocados, nos termos do Edital de Processo Seletivo 001/2022, do Município de Itagimirim, para ASSINATURA DOS
RESPECTIVOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, segundo ordem de classificação proferida no Resultado Final, devidamente
Homologado pelo Chefe do Poder Executivo, os candidatos aprovados, na seguinte ordem:
CARGO: MOTORISTA

Nº
12
13

NOME
FERNANDO LIMA DOS SANTOS
GABRIEL ALMEIDA COSTA

DN
28/11/1988
20/11/1995

PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
6
6

EXCEDENTE
EXCEDENTE

1.2. Os candidatos convocados neste Edital, deverão comparecer no Setor de Recursos Humanos do Município, na Sede da Prefeitura
Municipal, de posse de todos os documentos constantes item 7.4.1, do Edital 001/2022, até data de 4 de julho de 2022.
1.3. Ultrapassado prazo constante deste Edital, o candidato que não comparecer e não apresentar os documentos, inclusive na forma
prevista no Edital 001/2022, serão considerados ELIMINADOS, decisão de qual não caberá recurso.

Itagimirim, 30 de junho de 2022.
BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA
Secretária Municipal de Administração
Presidente da Comissão
Delegação: Decreto nº. 009/2022
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