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Alagoinhas, em 08 de setembro de 2Q22.

EXCELENTíSSIMO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE
ALAGOINHAS.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter às Vossas llustres apreciações o projeto de Lei de
Doação paru a PARÓQU|A NOSSA SENHORA DE FÁT|MA, CNPJ n' 13.646.252-
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 usufruídos para que seja
possível exercer um dos direitos básicos e inerentes a todos os indivíduos, tratando-
sê, 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.

Além 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,

CARDOSO NETO
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JOAQUIM BE
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI

GABINETE DO PREFEITO

LEI No í-; 12022.

"DtsPÕE SOBRE DOAçÃO DE
TERRENO DE PROPRIEDADE DO
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, PARA
PAROQUIA NOSSA SENHORA DE
FÁTIMA".

-*---é-J

O PREFEITO DO MUNICíPIO 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. 1o- 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, cãm
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 2.740,3g m2.

Art. 2"- O lote ora doado destina-se exclusivamente para a construção da
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FATIMA.

Parágrafo Unico. Havendo desvio de finalidade, importarâ na imediata revogação
do termo de doação, sem que isso implique em qualquer direito à retenção ou
indenização ao donatário.

Art. 3"- O supramencionado imovel possui a seguinte descrição topográfica: 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 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
8.655,807,92m, 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
VERISSIMO, deste, segue até o vértice l, ponto inicial deste perímetro, com a
distância de 36,81m, e o azimute de 41o51'52" confrontando neste trecho com
TRAVESSA 14 - VILA SAO PEDRO 2. Todas as coordenadas aqui descritas estão
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação ativa
INCRA - Salvador-BA, de coordenadas N 8.569.514,4040m e E 561.583,0340m,
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(SlRGAS2000) e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao
Meridiano Central no. 39T0', Íuso - 24, tendo como datum WGS84. Todos os
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção 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 reversão ao Poder PÚblico sem
qualquer direito à retenção ou indenização.

AÉ. 50- A área da doaçáo náo poderá ser transferida, cedida a tÍtulo nenhum, e não
se efetivando a construção do citado imóvel no prazo de 02 (dois) anos, será
revertida automaticamente ao patrimônio públlco 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
de2022.

DE ALAGOINHAS, em 08 de setembro

JOAQUIM CARDOSO NETO



Memorial Descritivo

Proprietário: Prefeitura Municipal de Alagoinhas

lmóvel:Terreno
Área da prefeitura= 2.636,13m2 Perímetro = 2L7,47m

Município: Alagoinhas

Estado: Bahia
LlMlrES E CONFRONTAçÕES

Norte: Rua Perimetral- Brasil

Leste: Rua Perimetral Brasil

Sul: Rua Erico Verissimo

Oeste: Travessa 14 -Vila São Pedro 2

DESCRIÇÃO DO PERíMETRO

,,t,t t,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 62,59m e o azimute de !24"24'44", confrontando neste

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

560495,26m e N 8.655.807,92m com a distância de 40,02m e o azimute de 798"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 VERISSIMO, deste, segue, até o

vértice I ponto inicial deste perímetro com a distância de 36,81m e o azimute de 4L'5t'52"

confrontando com TRAVESSA L4- VILA SÃO PEDRO 2'

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico

Brasileiro, a partir da estação ativa INCRA - Salvador-BA, de coordenadas N 8.569,5L4,4040m

e E 561.5g3,0340m, (SIRGAS2OOO) e encontram-se representadas no sistema u T M,

referenciadas ao Meridiano Central 1e. 39TO', fuso - 24, tendo como datum WGS84.

Todos os azimutes edistâncias,áreaeperímetroforamcalculadosnoplanodeprojeçãoUTM.

Observacões: A planta anexa é parte integrante deste memorialdescritivo.

Alagoinhas, 16 de agosto de2022
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DADOS CARTOGRAFICOS

DA'IUM HORIZONÍAL WGS AUI

PROJEÇÃO CARTOGR^FICÀ UTV -Zond 24 S

MERIOIANO CENmAl. õ9 wG.

LEVANIAMTNTO PLANllr/ETRICO GEOREFTRENCIADO

Próprietório: P.efe tr,ro Muni:ipol de Aloqoinhos
PAROOUIA \QSSA SINHORê DE FA'TIIúA -

u n icipio: Alogoinhos
Estodo: Bohioo Érico Verissimo CEP 48002.128 Boirro:Mongolô

Resp. Tecn ico:

l||icfiei 0rgodffihorro fonter

c RÉl[Q,'§s 1 51 7 ! 3l 'Ym ovel:
Terreno

eo totol:
636,1Jm' 217,47m
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REGTSTRO GERAL ANO: 2013 Alessandra oliveira Moraes
Oficialtitular

Matrícula: -1.443- Ficha: -1 - Frente- Data: lAlAfZAOg

UÍJIA ÀReA OE TERRA PROPRIA, situada nest* cldade de Alagoinhas, no lugar denominado
Mangalô, medindo {34.498,35m2, nominada "Gleh,a 1". Limites e Confrontaçóes, conforrne

Memorial Descritivo a seguÍrtianscrito: GLEBA 01 limita-se a norte'com a área pertencente ao Sr.

Conrado, cujo segmento mede 31,16 m (V30-V31) e com a Rua São José, em dois segrnentos
que medem- 85,23 m +48,95m (V01-V03)e com a lnvasâo Existente, em dois segmentos que

medem 11,46m + 1f,,35 m (V04 - VO6); limita-se a nordeste com a lnvasão Existente, cujo

s€gmento mede 174,70m (V06-V07); limita-se a leste coÍn a lnvasão existente, cujo segmento
mJOe Z824m (VO3-V04), limita-se a sudeste com a Cirea pertencente ao Sr. Geraldo, em quatro

segmentos qua mede t Sie,CIgm + 72,01m + 186,49m + 85,O4m (V07-V011) e çom a Gleba 02, cujo

selmento mede 131,61m ff11A -Ví1Bi e com a Glebas O2, cujo segmento 39,70m (V11C-

vtlO); limita-se a sudoeste corn a Gleba 02, cujo segmento mede 18,00m (V11-V114) e corn a

Gleba 02, cujo segmento 54,50m (V118-V11C) e coÍn a gleba 02, cuio segmento mede 39'00m
(V11D-V118) e com a Gleba 02, cujo segmento mede 54,50m {V11i-.Y!1G^);.limita-se a oêste com

a área pertencente ao Sr. Conrado, cujo-segmento mede 213,7Om (V31-V0í); limita-se a noroeste

e com a Gleba 02, cujo segmento rnede 221,A7m §11G-V3O) e com a Gleba 02, cujo §egrnento

mede 33,00m C/11E-ú1tF), totalizando uma área de 134.498,35rn2. lnscrito no cadstro lmobiliário

do Município sob no 01 .a1.fi3.12}4.001. PROPRIETÁRIo ' UESLEI EDUARDO §AtITOq
DAMASCÉNO, brasilelro, soltêiro, comerciante, poÉador da Cédula de ldentidade no

i25450§3-26 SSP/$a., inscrttos no CPF nô 830.0{i7.065-91, residente e dorniciliado nesta

cidade, à Rua São José, slno, Mangelô. REGISTIiO ANTERIOR - livro 02 RG, sob no de

matricula 2.175, datada qf)*12/08/2009, do 1o Oficio. 0 referido é verdade e dou fé, Alagoinhas,2
oe outubro de 2009. -i*+ Oficiala.

OBSERVAÇÃO: Encontra-se registrado coníorme Ê: - 1t2175, pela Sub Oficial do 10 Ofiçio,

M"nuelã Muttrc. A. de Santana, âm 26 de agosto de 2009, o lnstrurnento Particular de Promessa

de Compra e Venda, firmado entre o proprietário Ueslei Eduardo Santos Damasceno gue assume

vender a J. Nunes Construçóes Ltda., o ímovel cbjelto da presente matrícula, pelo preço de RS

903.285.10, conforme cláusulas contidas no contrato a,rquivada no 1o Oflcigf-}1
\.*z--

R-1/1443 - LOTEAÍIIENTO Nos termos do requerimerrto formulado pelo proprietário uEsLEl

EDUARD0 SAr.ÍTOS DÀíiÂ§CENO, rnencionado à qualificado na matrícula, represenlado_ pell ü
NUNE§ cgNSTRUadES LTDA, inscrita no cNpJ scrb n' 16.202.491/0001-93, lnscrição Estadual

sob no 27068369-1, estabetecida na Av, Maranhão no'940, Siqueira Campos, Aracaju-SE, neste ato

representado por Paulo RobeÉo Nunes de OlÍveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador

do RG no 264519 SSP/BA e CPF no 311.054.675-;10, residente e domiciliado em Aracaju-se.,

instruído com a documentaçâo exigida pelo artigo 18 da Leí no 6.766 de 19112/79, as quais

iniegram o respec;tivo processo arquivado em Caáório, e, tendo em vista que publicado por 03

(trê;) ciias consecutivos, os editais estabelecidos pe{o arligo'19 da citada Lei, decorreu o prazo

tegai de 15 (quinze) dias contados da última P-10I91É-o., s9I gu§J1ryry- impugnaçáo fosse

ap"resentad",'fica registrado o loteamento "REàDENêIA! VILUe,OF SÃO peORO t". o qual de

acordo coÍn o tUemúiat Descritivo, ocupê íárea de 134.498,35m2 do terreno objeto da presente

matrícuta, assim distribuída: ToTAL OÊ UOreS { 435 LOTE§ RESIDEHCIAI§ ) 71.083,30 m2,

área verde 01 166,79m'; área verde a2 '20.5A1,95 m',; área verde 03 - 317,29rn'z;-eqYip?I:To

comunitário 0'1 - 6.201,00m'; equipamento comunitárío 02 - 2'740,39m2; OUAPRA ql: AR.!A.=

8.339,12m2 - lote 0{: área = 302.83m2 - frente oeste: limitando - se com a ruâ 01' medindo

Pag.:001/039

Certidão na últime página



19

01: área = 166,7gm2 testâda sudeste: rimitando - se.com a rua 04' medindo 25'25m' tesedal-

noroeste: *mitando -'rã.o, ,r" p"rr*"ã"õi, m"ainio ãi,!'il 't""u1" direlto sudoesta:l

***,lr['n'***fi*r'm,.l.';rr**=r,ffi
I ar.a verde 03: área ='âii,zg*i 1?:1'.tt" 

nordaate;' limitan

I za za,n eourpnuiNrô§'comuxrríÃ,ô-s 
I6qirlpam#;-t;;;;únq or'"áã = 6'201 tt'";1

i testada noroeste: iimitando-se com ;'iü; oz, i,,râina. 
'i's1ãi;IiáJqqo" 

"udeste: 
limitando-s

i "o* 
a Rua os, meãindo '15e,00m 9=uJ" 

oiretto no'0"ãtã-ii*it'noo-t" [?:n,il[ã: |i:x 1

i m e o r no o a s, oom- iã;üã; ";ffi {ilt5"""';j,[êI. üü+F;' ;il ; le Jl i

i ;õffi ; 
" 
* 

-" dHH Í: ffi í ão,. i;i*. fi5 I:[t#',*t'Jil J-'ú q',[ l
| *àoinao .18'Ili^::".1:: ,,lliill-,1ã";';oã; rrayes^sjj3- 111:f,"-,'"?lJ';*J'.rario 0i: área I

\$""fr:tJil*'eri:=""=:x:rü,i+iT.Í"11,?ff'ff'"#;iHsilH'iit,ü*-i;;;à" o'*'i3l

1:]l#:#fr,-1,;J:1x."9:t*{Tâ:ffii'i,""?i+#:*à"'"qu"'do-nordeste: 
rimitando'se I

1::ug::,?1":íi:fl:31t?üiã,T#hx;".rrii1i":*t";r:ffi 
";;"""?'i':J%f ::i

i setembro de 201 o -á#*oficiala 
ôÃJ n" 

rrsv v 

!----!^ râirÂ â ê< 
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i -. lí.! "
I ou-.,.,*3 --AFETAçFo ' Procede-se a esta averbacão' nos termos'g" t1:iJH;::".1'Jffiá[1: 

\

\ à:J3i,iÉr"{íi,}ittr":r::i{,"tri',r :ffi,h:t,i;: ri* ;o;i.}ã3-r'1ura l

r construção ouleü'ia'presente, u l"".ooriaãieÂinrtrEüro'àÊ--llEJl?'nó]'i'tá 
áp$o^é de I

l's:ffii:'fJ['gl:".',x,:'.ül"J,l#ffi'"d*:ã 
3?:55âir: i

r sras,, conrorme dispõe a Leiftlef,?*i:,lt$tyíP9t?,'-"L%ã"-ã;il'de 
e dou ré Arasoinhas 

1

IilTl ff#iln: :5??: 3'"' ê;;' õi'"i'r' õti'r n' zzot 14t601

AV€lí443 - RE.ERVA LEGAL .procedo 
a esta averbação nos termos do,requerimento Íeito a

tturar deste cartório pera q,1p,l"-ti,:1?.i*1 *TiiT'i's:'fr.jàilrlTHl5tÉ-:,ili'Fffi*i
:;T;;# rmocii a'c i

##r*.'5ffi J:il?Íl,u'.-i:!üi::;;"ãiri*it..*.onr'ont"çóesoe

#:,:tfüE=.ll;f f ;"-f 5ffi .1ãi#fi?;1,i;i[*l,;ísii:[H'"":1"ü"''::T?;1il1â:i
DAruM sAD 6e sesue -.g.-1,:]i,".i; 

j; ísi,oz*"te ã'iãiti"ã É-oz'"ot,c-oãiàenadas ptanas i

urM (E=s60.6e5m á ü=8.056.501m) ri,Iiüio,i"e com t"'à àãêi' c"i"roo 0"1át óànindo cjestel

vêrtice sesue-se .oã,rã"-ãÉú19i1.."'âÍâ)ii* .te " 
reii". à-ós d"-"ãordenadas ptanas urM

(E=s60.489* " 
nr=e.oso.ssirl timitanoã-sã 'o* 

t""'"..i'ã'à"'iitt*''da propriedade(ierra da

r empresa .rotanrn"r-ô-oi-siiúorá r-torl, Jr-iiio,, iesi* uertiJ ü;"-;;; oistancia de 81'71m ate c

I vértice P-04 de ';;;;;;;;ü;' 
úfrí'iê=soõ'sú' " 

G#Éã 608m) rimitando-se com terra cje

l ouem de direito t.o,iJJ.rro a áreao- ,i,'"il"i, ãrãi.oo o".t" vertice segue-se com uma distância

r ie 17a,70m até o vertice p-or., ve.rti;; 'ffiiri oa o"r.üão,-ããlooidenadas 
ptanas urM(E-

r soo zzs, e ru=a.ásosàari rimitando-ã "ã* 
t"io- g:.i',IJã: t oli919 . (considerada área de

I invasão) e o Rio nrà*"ri, perfazendo ffi il;; iá zb sor Ü#l ;; zpiit hectares e perímetro de

I 63e,2em,. o rereriü';';";;rJ;. 0",-i?à] Ãilíü'í'inãi' 'o'ã]''"]' 
ãããôrt' ê- o.ciara

DAi n"947694/600 
^"o'lranãn nara constar' que as a35 i

AV-7/1443 -- DESIiEIúBRAMENTOS 
'- Procede'se a esta averbação para c
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cÂMARA MUNTcTPAL DE ALAGoTNHAs

PARECER DA COMTSSÃO DE CONSTITUIçÃO,
JUST!çA E REDAçÃO F|NAL AO PROJETO DE LEt No
053t2022.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, após estudos
ao Projeto de Lei n" 05312022, de autoria do Poder Executivo, que
"Dispõe sobre doação de terreno de propriedade do MunicÍpio de
Alagoinhas, para Paróquia Nossa Senhora de Fátima", opina pela
sua tramitação devido a sua constitucionalidade.

EsteéonossoParecer,
Salvo melhor juÍzo.

, em 22 de dezembro de 2022.

tos Almeida - Presidente

Ver. Jorge - Relator

Ver. - Membro.

. APÍrOVo.f)O
NaSessão (k L3UtkLz<

Rua Coronel Philadelfo Neves, sn - J uracy Magalhães - CEP.: 48.005-670 - Fone: (75) 3182-3333
www.camaradealagoinhas.ba.gov. br

Alagoinhas - Bahia


