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Alagoinhas, em 08 de setembro de 2022.

EXCELENTíSSIMO SR. PRESIDENTE DA CÂMANA DE VEREADORES DE
ALAGOINHAS.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter às Vossas llustres apreciações o projeto de Lei de
Doação para a PARÓQUIA NoSSA SENHoRA DE FÁT|MA, CNPJ n" 13.646.2s2-
0028-54, regida sob Carta Social, com segmento filiado à Diocese de
Alagoinhas/BA, a qual se trata de lnstituição Religiosa que visa possibilitar um
melhor acolhimento à aqueles que frenquentam, tendo em vista que as missas são
realizadas atualmente em Quiosque.

Noutro giro, é dever do Estado assegurar a todos cidadão Brasileiros o Principio da
Dignidade da Pessoa Humana, bem como Cidadania. Nesta nuance podemos inferir
que é dever propiciar aos cidadãos espaços os quais serão usufruidos para que seja
possível exercer um dos direitos básicos e inerentes a todos os indivíduos, tratando-
se, portanto, do direito à liberdade, tanto a de expressão, quanto a liberdade
religiosa.

Cabe ressaltar que, diante da pluralidade de crenças e religiões existentes, é salutar
que seja incorporado ao município, ambientes em que as pessoas possam gozar de
sua liberdade religiosa. Ademais, tendo em vista que, com tamanha diversidade,
haverá ainda mais tolerância no tocante à diversificação das crenças, ao se
acrescentar uma instituição de cunho religioso.

Alem do exposto anteriormente, cabe ressaltar que a supramencionada instituição
religiosa possui como finalidade a propagação do Evangelho, bem como a sua
continuidade no tocante a evangelizaçáo local.

Atenciosamente,

JOAQUIM CARDOSO NETO
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PROJETO DE LEI NO í3 12022,

"DrsPÕE soBRE ooaÇÃo DE
TERRENO DE PROPRIEDADE DO
tvtutucípro DE ALAGoINHAS, PARA
PAROQUIA NOSSA SENHORA DE
FÁTrMA".

o pREFEtro Do ntlurutcÍpto DE ALAGoINHAS, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições constitucionais, apresenta à judiciosa apreciação da colenda Câmara de

Vereadores o seguinte Projeto de Lei.

Art. 10- Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar o terreno sem encargos
à PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CNPJ N" 13.646.25210028-54, COM

matriz na Praça Santa lsabel, no 157, Bairro Santa lsabel, Alagoinhas - BA, fone:
(75) 3422-1844, de terreno de propriedade do Município, localizado entre os

Conjuntos Habitacionais: Novo Horizonte e Vila São Pedro, tendo como referências
as ruas: Ruas Perimetral - Brasil e Erico Veríssimo, medindo 2.740,39 m2.

Art. 2o- O lote ora doado destina-se exclusivamente para a construção da

PARÓOUIA NOSSA SENHORA DE FATIMA.

Parágrafo Único. Havendo desvio de
do termo de doação, sem que isso
indenização ao donatário.

Art. 3'- O supramencionado imóvel possui a seguinte descrição topográfica: A
poligonal tem início no vértice l, definido pelas coordenadas planas UTM

bOOl+SO,Oa. Leste e, 8.655.881 ,14m. Norte, deste, segue até o vértice ll de

coordenadas E 560.508,27m e N 8.655.845,77m, com a distância de 62,59m e o
azimute de 124"24'44" confrontando neste trecho com RUA PERIMETRAL

BRASIL, deste, segue até o vértice lll de coordenadas de E 560.495,26m e N

8.655.807,g2m, com a distância de 40,02m e o azimute de 198'58'21", confrontando

neste trecho ainda com O MESMO CONFRONTANTE, deste, segue até o vértice IV

de coordenadas E 560.432,07m e N 8.655.853,72m, com a distância de 78,05m e o
azimute de 305"56'03" confrontando neste trecho ainda com RUA ERICO

VERISSIMO, deste, segue até o vértice l, ponto inicial deste perímetro, com a

distância de 36,81ffi, e o azimute de 41"51'52" confrontando neste trecho com

TRAVESS A 14 - VILA SÃO PEDRO 2. Todas as coordenadas aqui descritas estão

georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação ativa

iNCnn - Salvador-BA, de coordenadas N 8.569.514,4040m e E 561.583,0340m,
2

finalidade, importará na imediata revogação
implique em qualquer direito à retenção ou
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(SlRGAS2000) e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao
Meridiano Central no. 39T0', fuso - 24, tendo como datum WGS84. Todos os
azimutes e distâncias, área e perÍmetro foram calculados no plano de projeçáo UTM.

Art. 4"- Havendo mudança da Pessoa Jurídica ora donatário, a mesma deverá
requerer anuência do Pode Público Municipal para a transferência da titularidade do
Patrimônio Público do imóvel doado, sob pena de reversáo ao Poder Público sem
qualquer direito à retençáo ou indenização.

Art. 50- A área da doação não poderá ser kansferida, cedida a título nenhum, e não
se efetivando a construçáo do citado imóvel no prazo de 02 (dois) anos, será
revertida automaticamente ao patrimônio público municipal, com as benfeitorias
existentes, sem qualquer ônus para o Município.

Art. 60- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçáo.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICI
de2022.

DE ALAGOINHAS, em 08 de setembro

JOAQUIM CARDOSO NETO



Memorial Descritivo

Proprietário: Prêfeitura Municipal de Alagoinhas

lmóvel: Terreno
Área da prefeitura= 2.636,13m2

Município: Alagoinhas

Estad o: Ba hia

Perímetro = 271,47m

LIMITES E CONFRONTAçÕES

Norte: Rua Perimetral- Brasil

Leste: Rua Perimetra I Brasil

Sull Rua Erico Verissimo

Oeste: Travessa 14 -Vila São Pedro 2

DESCRIÇÃO DO PERíMETRO

,,,,,, .,A poligonal tem início no vértice l, Definido pelas coordenadas planas UTM 560.456,64m

Leste e,8.655.881,14m. "Norte, deste, segue até o vértice ll, de coordenadas E 560.508,27m e N

8.655.845,77m com a distância de 52,59m e o azimute de L24'2.4'44", confrontando neste

trecho com RUA PERIMETRAL - BRASIL, deste, segue, até o vértice lll de coordenadas E

560495,26m e N 8.555.807,92m com a distância de 40,02m e o azimute de 198"58',21"

confrontando neste trecho ainda com o MESMO CONFRONTANTE, deste, segue, até o vértice lv

de coordenadas E 560.432,07m e N 8.655.853,72m com a distância de 78,05m e o azimute de

305.56'03,, confrontando neste trecho ainda com RUA ERICO VERISSIM0, deste, segue, até o

vértice I ponto inicial deste perímetro com a distância de 36,81m e o azimute de 47'57'52"

confrontando com TRAVESSA 14- vlLA SÃO PEDRO 2.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciad as ao sistema Geodésico

Brasileiro, a partir da estação ativa INCRA - Salvador-BA, de coordenadas N 8'569.514,4040m

eE561.583,0340m,(SIRGAS20OO)eencontram-serepresentadasnoSistemaUTM'
referenciadas ao Meridiano central ne. 39T0" fuso - 24, tendo como datum wGS84.

Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Observacões: A planta anexa é parte integrante deste memorialdescritivo'

Alagoinhas, 16 de agosto de 2o22



60.375 ,560.4C0
N
O)
Lf)
LO
(o
00

O
O
O)
LO
rÍ)
(o
rc

LO
f-t
00
rO
tJ)
(o
rc

O
Lroq
rÍ)
tr)
(o
m

Q,,
crô;

tü
"9t,\.

o to:

16 /08/2022
ronch o:

1/1

DADOS CARTOGRAFICOS

DAruM HORIZONTAL WGS 84

PROJEÇÃO CARTOGRARCA: UTM -Zono 24 S

MERIDIANO CENTRAIi 39 WGr

LEVANTAMENIO PLANIMTTRICO GEOREFERENCIADO
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AROOUIA NOSSA STNHORA DE FATIMA -

unicipÍo: Alogoinhos
Estodo: BohÍo
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REGISTRO GERAL ANO: 20í3 Aies§andra Oliveira Moraes
Oficial títular

Matrícula. -1.443- Ficha: .'l - Frante' Data'.l2l1Uz5lg

UlíÂ ÁRÉÂ OE TERRA PRóPRh, sttuãda nest* cldadâ de Alâgolnhrs, no lugar denomlnâdo
Mangalô, medindo {34.498,35m'2, nominada "Gleba 1". LimÍtes e Confrontaçóes, conforme
Memãrial Descriiivo a seguír transcrito: GLEBA 0'l limit+.se a norte com a ároa pertenc€ntê ao Sr.

ConÍado, cujô s6gmento m€dê 31,16 m (V3&V31) € com a Rua São José, em dois sêgrnentos
qr_:e mêdem 85,23 m +46,95m ry01-V03)e com â Invasão Existente, em dois segmêntos que

medem .11,46m + 154,35 m (V04-, V06); iimita-se a nordest€ com a lnvasão Existente, cujo

segmento mede 174,70m (V06-V07); limita-sê a lestg com a lnvasáo êxistêntê, cujo segmento
mede 28,24m (V03-VO4), limita-se a sude§tB com a aiÍêa perten€ente ao sr. Geraldo, em quatro

segmentos qua mede '196,69m + 72,01m + 186,49m + 85,O4m f'/07-V011) e Çom a Gleba 02, cujo

selmento mede 1 31 ,ô1m fú1 1A - V11B) e com a Gl€ba§ 02' grrio §sgmento 39,70m (vl 1 C-

V1 1D); limita-se a sudosste com a Gleba 02, cuio segmento mêde 18,00m (V11-V1 1A) e com a
Glebâ 02, cujo segmenlo 54,50m (V118-Ví 1C) e corn a gleba 02, cujo Êsgmêfllo mede 38,00m
(Vl1D-V11Ej e com a Gleba 02, cujo segmênto mêdê 54,50m (V11F-Ví 1G); limita-se a oêste com

a área pertencênte ao Sr. Conrado, cuio 6egmento m€|d€ 213,7Om (V3í-V01); limite-se a noroeste
e com a Glebe 02, cujo segmento medê 221,07m (V1íG-V30) e com a Gleba 02, cujo segmento
mede 33,00m C/11E-V11F), totalizando uma área de 134.498,35m'. lnscrito no cadstro lmobiliário
do Município sob no 01 ô1 12312a4.O01. PROPRIETÁRIO UESLEI EDUARDO SAHTOS
DAMASCENO, brasilelro, §oltêiro, comarclante, portâdor da cédula de ldentidade n'
i25ASbOAZO SSp/Ba., ínscrHos no CPF n" 830.057,065-91, residênte e domiciti8do nestâ
cidade, à Rua São Jos,é, s/no, MângalÔ, REGISTIIO ANTERIOR - livro 02 RG, sob no de

matricula 2,175, datada qgJ 2/08/2009, do 1o ofício. () referido é verdade ê dou fé. Alagoinhas 2

dê ôutubro de 2009. í t,{-4' Oficiala.__s_:_
OBSERVACÃO: EnconÍa-se registrado conÍorme R - 1t2175, pela Sub Oficial do '1o Ofiçio,

Manuela Mutti C- A. de Santana, àm 26 Oe agosto de 2009, o lnstrurnento Particular de Promessa

de compra e Venda, firmado entre o proprietário ueslei Eduardo Santos Damasceno quê assume

vender e J. Nunes Construçôes Ltda., o imóvel objeto da Presente matrícult pelo pÍêço de R$

s03.285.10, coníorme cláusulas contidas no contrâto ârquivâda no 10 OflciPírà -
\:,-.2,-

-sOã.8àr' 
- Írente oestê: limitândo - sê com â rua 01, medindo

NÚúÊS CO,f,rCfnUCOeS lfOA, inscrita no CNPJ sob no 16.202.491/0001-93, lnscrição Esladual

ffinaAv.Maranháono.940,SiqueiraCampos,Aracaju.SE,,nesteato
i"pr"s*raOo por iaulo Roberto Nunês de OlÍyslra, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portãdor

do RG n" 264519 SSP/BA e CPF no 31 1.054.675-ilo, residente e domiciliado em Arâcaju-se.,

instruido com a documenteÇão êxigida pelo artigo 18 da Lei no 6.766 de 19112179' as quais

iniegrâm o reÊp€ciivo processo arqüvado em caitório, e, tendo am viste que publicêdo poí 03

(treã) Aias consecutivos. os editais estabelecidos pelo artigo 19 da citade Lei,. decorreu o prazo

R-111443 - LOTEAI|ÊNTO Nos t€rmos do requeÍim€nto formulâdo pêlo propdêtário UESLET

EDUARDO SANTOS DAiTASCEI{O, mencionadô e quelificãdo na matrícula, Íepresentado pele J'

àgat' de 15 (quinze) dias contados da últlma pubiicaçâo, -"9I 9':J"-{t:ma-imPr'rgnação 
íÔsse

a-p"resentaaa,'fica registrado o ioieamento "RF§lDEliê4L.]4U:A:DE §Ão LEpS9-l'i-t-:::'1-1:
acordo corn o Memorial Dêscítivo, ocupa a área de 134.498,35m' do têrÍeno objelo.da. presente

matrÍcu{a, assim distribulda: rorÁl DÊ LoTEs { 4:}5 LOTE§ RESIDEHçIAIS ) 71.083,30 m'?:

área verie 01 166,79m,; área verde 02 - 20.501,95 m2; área verde 03 - 317,29 m2; equípamento

comunÍtário 01 - 6.201,00m'; êquipâmento comunitáÍio 02 -' 2'740,39m'z; QUAPRA-Qít Ax,El:

Pâg.r0o1/039

Cêrtidão nã últimá Página
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AV-7/1443 -' DESMEMBRAMENTOS - Procede-se a esta averb açáo para constar' que as 435
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CeÍtidáo na última Página

I'j'*::"rflriÀ[à'ndo X f,--Xüiijí*;'*ffi:;"oá'ôi'' ;.u- = zos01'e5m2 testacra.l

sudoeste: tim*ando -;; .;* a rua Perim;il".'ôi , *'oinai'ziã õo*' t""r"ÍHfi::"1:iJÉn§1o

se com ,u" perimelr"iãi, *"0i"ã" sà,i?,Ã.-t"àtioa-liyito nordeete: "T'i-;ã'noã r's+,ss *

âr3t3t;fl"3Ji?J'1i??,iunli*ttlr:'*t'*':"tn"ffiH#f:ru:íiffi i:
li1?r$=,,:ysÍsiil#":-1lqpJ31?:;h*'â,xr""ii}3ffi ;'ç99"ff ":"*il:§#
icom a Rua 08, medind.o 15?r?!I::;3|1-:5;1,'ilffi1i""'::iT+t,:ÍI]e, q!1"i"'T31"1?fffi.

ãràáinoo 39,oom. tes!!a. tiliST "ffi 
.i'i ;ffii';d":=^:?3 : TX ? iim e o I no o r v' uur I 1 

1"_f f ffi Hf T ffi."ff;il**, -1"*1'Ilo,Ji#X:equiPamento_ comttlQutparrrv' 
estada ã5;lãSte: limitanOO-Se] Çerrr 'ia 'rvu ' -'-' . testada gaquefqo

medindo 78'77m' ,i'.-:-:l 
',ilii.""-oã-";'ffi; 

rrayel3i^3' ry1:P,"-,1?HTàà'il'ü;io oà, a'.",
testâde direito noiã-"=tã, limitando-s.'.'ill'ãii*Lt-13^S' 

medindo 38'99m'

sudoeste: *mitanoolJe-ào, , rravessa;;:',n"á;';do ãt'n9ti:11§?iH"S,iEil ;;;;ãa- direiro

;:l:::#ffi '':.*:1xi:*:EJif 
:,1,n:i?E'1ü:?:rhi::ffi fJ,,Í:tssT*'ffi ::

com o tote 0.1, meoinoo 24,15m. t*-*t a. "=querdo-no'otJtt'li*itando-se 
cor o lote 01 e terreno

i do sr conla{1.1edindo 1,07**;lfir:i!il:"""':ã;üi.;;;;;;;áou 
fé' Arasoinhas' cB de

setembro de 2010'

AV-5/1443: ffi;.cede-se a esta.averb*-11:o= termos.do R::::t''unto reito a este

cartorio, em21oe seiemuro de 2010,o;;i.';üôcãn"t'iiáã= tH:" mencionada' qualificada e

i.epresenrada acima; para constal gue;;ü;';;;;tt"^t" -ç"iããttrlcutl' 
bem 6omo sobre a futura

consrrução obleto da present?, fol-:g-#il;o;ip*rrirUOiiã"àÊ-'FÉiiH'' 
Esta opçáo e ie

interra responsabiridade do incorporri"i,'-nã;íd"-eslã1ffi-ffi-.-ie .iomã as providências

conrábeis necessárias para que surtarn;;"il* etertos runiã'i-ôr"r"t"ria da Receita Federal do

Brasl, conforme dispõe a Lei ftrer''1#:it$tdi?i'.?Jr",ttiaJã 'ãio'de 
e dou fê Arasoinhas

.,,HJJ:,:: t

urna porçáo de terrã para servir o"^nã""*ã'ielar Ért'"0ã.. ao ,L'tir* p-01 de çoordenadas

oranas urM (E=560 zàsrn e N=8.6s6.àã;);Érrdtur"nláã; il sistema Geodésico Brasileiro'

bnruu . sAD 69-segue com distânjí# ;3;,dil 
"te'ã'rêrti"á 

p-oz, de coordenadas planas

urM (E=560.6e5m :li:ã #à.sõiõ í,Iitána,nre com turã àã êi. ceraroo de rar; partindo deste

vértice sesue_se "oá 
u*" distância a"'ãiã)'gãàtã " 

,diiJJã-ôe o"-"àgrdenadas planas urM

i 1e=SoO.aeg* e N=à..ãO.SSirl timitandã-sá com terras it-#"-i"tã*" da propriedade(terra da

I empresa .rotunun""-ó-o-n"riüorá t-tou), ;;;nd,;;esi. uertiJ *õú" com di1t11cia de 81'71m ate c

I vértice p-04 de .oorJenaoas pranas u{ní'iÉ=soó.sú, " 
rGããÉá oo8m) limitando-se com terra cie

i orem de direito (considerad a áreao* ir"rr'L"i, p-rÃiro.-deste vértice segue-se com uma distârrcia

I au n+,om até o vértice p-ot, verti."-üi,rirr oa oesc-üão,-oã "ooidenadas 
pranas urtú(E-

I soo zzs, e N=8 6s6 634m) rimitanoJ-!ã ii[i:;i:::.H;ii S:, *n .J:l]:3"J11?';::ã::

ilTl ff#ilil:::?i: ô"'#.].-'õn"iur' Dr\J no 776114t601

-t'Ç'i"
AV6lí443 . RESERVA LEGAL procedo a qlsta averbação nos termos do. requerimento Íeito a

titurar deste carrório pera proprietária fiÊ*j**r:lXl::tl;,U**ftf;'::i.Iãit;lüii

ilXo;lí:,l : ffi'Á?:3ff:8":HH;ffi: ffi ;q;?,;9:§5;; o' z'osôr hectares e perímetro de

63e,2em2. o reteriÃ ã uLiaaoe e dou ;à: ffi"rnãs, 3o ;;';fi de zott' Â' oficiala
\L,-J


