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Leis

LEI Nº 376, de 13 de outubro de 2022.
Altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei
Municipal nº 355 que autoriza doação de
imóvel, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM – ESTADO DA BAHIA:
“A Câmara Municipal de Itagimirim decreta e eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei”:
Art. 1º - O parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal nº 355, de 14 de outubro de 2021,
passa a vigorar com a seguinte redação:
Lei Municipal nº 355/2021
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a doação de bem
imóvel, de propriedade do Município de Itagimirim/BA, para o fim específico de
instalação industrial.

Parágrafo único – O imóvel objeto de doação terá uma área de terras localizada
na Avenida Pau Brasil, nº 1.190, Bairro Rielson Lima, Município de
Itagimirim/BA, Inscrição Imobiliária nº 01.26.100.0013.006, Matrícula nº 1.222,
terreno urbano resultante do desdobro da matrícula nº 887 (parte B), com área
de 48.924,83m2 (quarenta e oito mil, novecentos e vinte e quatro metros e
oitenta e três centímetros quadrados) e perímetro de 935,21 metros,
georreferenciado com coordenadas UTM, Elipsóide SIGAS 2000, Hemisfério
Sul/Oeste, M.C. 39° Fuso 24, com as seguintes confrontações: Para quem de
dentro do Terreno olha para a Avenida Pau Brasil inicia-se a descrição no vértice
na coordenada (EX: 435.353,9118 NY: 8.220.319,6049), no azimute de 77°26'07"
com uma distância de 160,69 m de frente até o vértice de coordenada (EX:
435.510,7536 NY: 8.220.354,5615), confrontando com Avenida Pau Brasil, daí
deflete à direita no azimute de 162°01'14" com uma distância de 277,55 m do
lado direito até o vértice
de coordenada (EX: 435.596,4263
NY:
8.220.090,5637), confrontando com Parte C (Matrícula 887), daí deflete à
esquerda no azimute de 162°01'14" com uma distância de 21,35 m do lado
direito até o vértice de coordenada (EX: 435.603,0165 NY: 8.220.070,2562),
confrontando com Parte C (Matrícula 887), daí deflete à direita no azimute de
162°01'14" com uma distância de 21,35 m do lado direito até o vértice de
coordenada (EX: 435.609,6067 NY: 8.220.049,9486), confrontando com Parte C
(Matrícula 887), daí deflete à direita no azimute de 247°05'39" com uma
distância de 26,95 m ao fundo até o vértice de coordenada (EX: 435.584,7813
NY: 8.220.039,4590), confrontando com Matrícula 550 Veracel Celulose S/A, daí
deflete à direita no azimute de 275°51'22" com uma distância de 117,35 m ao
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fundo até o vértice de coordenada (EX: 435.468,0399 NY: 8.220.051,4325),
confrontando com Matrícula 550 Veracel Celulose S/A, daí deflete à esquerda no
azimute de 267°20'13" com uma distância de 24,94 m ao fundo até o vértice de
coordenada (EX: 435.443,1221
NY: 8.220.050,2735), confrontando com
Matrícula 550 Veracel Celulose S/A, daí deflete à esquerda no azimute de
267°20'13" com uma distância de 1,78 m ao fundo até o vértice de coordenada
(EX: 435.441,3423 NY: 8.220.050,1907), confrontando com Matrícula 550
Veracel Celulose S/A, daí deflete à direita no azimute de 342°01'14" com uma
distância de 283,25 m do lado esquerdo até o vértice de coordenada (EX:
435.353,9118 NY: 8.220.319,6049), confrontando com a confluência da
Matrícula 550 Veracel Celulose S/A com a Avenida Pau Brasil.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
Itagimirim – Bahia, 13 de outubro de 2022.
60º aniversário de Emancipação Político-Administrativa
2º ano do Governo ‘Itagimirim, UMA NOVA HISTÓRIA’.

Luiz Carlos Júnior Silva de Oliveira
Prefeito Municipal
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 9/2022
Senhor Presidente, Nobres Edis,
O presente Projeto de Lei que ora remeto à alta apreciação desta Egrégia Casa
Legislativa, dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 355/2021 sobre doação de imóvel.
Trata-se, de retificação de matrícula do terreno urbano que fora doado para o
fim específico de instalação industrial – PeixeBA.
Quando das tratativas para a efetivação da escritura pública de doação,
verificou-se a necessidade de matrícula específica para o imóvel.
Dessa forma, atendendo ao ordenamento disciplinado pela Lei Orgânica
aguardo a aprovação da presente proposição, após a criteriosa análise dos nobres edis.
Sem mais e certo da especial atenção e apoio dos nobres edis na aprovação ao
projeto, renovo protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

Luiz Carlos Júnior Silva de Oliveira
Prefeito Municipal.
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