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Vistos etc...
Dispensado Relatório, e considerando o que dos autos consta, acolho e homologo
integralmente o parecer da Procuradoria do Município, de fls. 420/433, ratificado pelo
Procurador Geral às fls. 434, e considerando que os Requerentes, por si e por seus
Advogados, também concordaram com as conclusões e recomendações da Procuradoria
(fls. 436), conforme Certificado às fls. 437, e considerando o termo do disposto na Lei
Federal nº 13.456/2017, que “dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana”
determino que as SECRETARIAS DA HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA E PROJETOS
ESTRATÉGICOS, com apoio e assessoria do DAP – Departamento de Arquivo e
Patrimônio, adotem todas as providências necessárias a promover:
a. A ratificação ou retificação de toda a documentação e registros dos imóveis de
pertencentes ao Município, situados no Bairro Luís Eduardo Magalhães, adquiridos
por compra direta ou via desapropriação, tendo como ponto de partida a planta de fls.
99;
b. Dar continuidade à Regularização Fundiária, conforme os termos da Lei Federal e Lei
Municipal, e a inscrição no Cadastro Imobiliário (BCI) dos imóveis atualmente
ocupados por terceiros e já em ocupação consolidada, conforme devidamente
apontado nestes autos;
c. Proceder, com urgência, ao Georreferenciamento de toda a Área identificada na
planta de fls. 259, com arruamento, áreas públicas, caracterização de cada lote, com
o respectivo memorial descritivo, documento imprescindível às futuras averbações à
margem dos registros e aberturas de novas matrículas, que deverão estar compatíveis
com o Cadastro Imobiliário, especialmente para efeito da tributação;
Fixo o PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, contados a partir de 04/05/2020, para a
conclusão dos trabalhos discriminados nas alíneas “a” a “c” acima, com a emissão de
Relatório (s), sendo que toda a documentação a ser produzida, ainda que em cópia, deve
ser juntada a estes autos.
A Coordenação dos trabalhos ficará à Cargo do Secretário Municipal de Habitação, Sr.
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AGNALDO FERREIRA, com suporte do Chefe da Divisão de Fiscalização do Departamento
da Receita, Dr. VALDEY FERREIRA DA SILVA, sendo que os autos desse processo
permanecerão na Secretaria de Habitação, sob a guarda e responsabilidade do primeiro.
Determino ainda que seja dado ciência formal desta Decisão aos Representantes Legais
dos Requerentes, ANTÔNIO ECCHER JUNIOR (OAB/BA 34.592) e ANDERSON SANTOS
LEAL (OAB/BA 25.631), para, querendo, acompanharem as diligências ou designarem
Técnico para fazê-lo, tudo devidamente cientificado registrado nestes autos.
Publique-se no Diário Oficial do Município, para que sejam intimados os interessados e para
que seja dado ciência a terceiros, que inclusive disporão do prazo de 15 (quinze) dias para
eventual impugnação desta decisão ou quanto aos termos do Parecer Jurídico de fls.
420/433.
Decorrido o prazo do parágrafo anterior, determino que a Procuradoria Municipal, por
intermédio do Procurador Adjunto Dr. Ivan Hollanda Farias, designado às fls. 419 verso.
Remeta-se cópias do Parecer e da Publicação desta Decisão às Secretarias de
HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA, PROJETOS ESTRATÉGICOS e de ADMINISTRAÇÃO
(DAP – Departamento de Arquivo e Patrimônio), para as devidas providências.
Cumpra-se,
Teixeira de Freitas, Bahia, 23 de abril de 2020.
TEMÓTEO ALVES DE BRITO - PREFEITO MUNICIPAL
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