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• Decreto Nº 126/2020, de 28 de Julho de 2020 - Dispõe sobre medidas
de prevenção e enfrentamento ao contágio pelo Novo Coronavírus
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• Decisão Regularização Fundiária Procedimento Nº 001/2019.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

DECRETO Nº 126/2020, DE 28 DE JULHO DE 2020.
“Dispõe sobre medidas de
prevenção e enfrentamento ao
contágio pelo Novo Coronavírus
(COVID-19)
e
dá
outras
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBOTIRAMA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais e

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n.º 188, de
03/02/2020, declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em
decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCov);
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão
local e preservar a saúde dos cidadãos e cidadãs em geral;
CONSIDERANDO que a aglomeração de pessoas contribui para a rápida
disseminação da doença;
CONSIDERANDO que medidas proporcionais às condições de saúde pública estão
sendo tomadas gradativamente e em tempo oportuno;

DECRETA:

Art. 1º. Fica determinado a prorrogação da interrupção das aulas presenciais
nas Redes Pública e Particular de Ensino de Ibotirama, até o dia 12 de agosto
de

2020,

sendo

mantidas

as aulas não presenciais com

o

uso

de

plataformas virtuais e outros meios digitais.

Art. 2º. Ficam suspensas as atividades do Terminal Rodoviário de Ibotirama,
até o dia 13 de agosto de 2020, prorrogável.
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Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibotirama-BA, 28 de julho de 2020.

CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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Atos Administrativos

PROCEDIMENTO Nº 001/2019
Matrícula/Transcrição originária: 1615, livro 2-F, fls 189
( ) Imóvel Privado ou ( x ) imóvel público.

Trata-se de procedimento de regularização fundiária urbana por
interesse social, instaurado de ofício pelo Município de Ibotirama-BA e
processado pela Comissão Municipal de Regularização Fundiária Urbana deste
Município de Ibotirama, instituída pelo Decreto Municipal 092, de 18 de julho de
2019.

O procedimento não possui defeitos e nulidades, razão pela se passa ao
pronunciamento do procedimento administrativo da REURB.

Durante a tramitação do procedimento, verificou-se que o núcleo urbano
informal a ser regularizado, situado na Bairro Alto do Fundão, já é dotado de
sistema de abastecimento de água potável, energia elétrica, iluminação
pública, esgotamento sanitário e com a maioria das vias públicas já
pavimentadas, não havendo necessidade execução de intervenções urgentes
nesse sentido.

Nesse sentido, aprovo o projeto de regularização fundiária resultante do
processo

de

regularização

fundiária

em

referência,

que

encontra-se

devidamente assinado, não havendo necessidade, pois, de intervenções a
serem executadas, nos termos do art. 40 da Lei 13.465, de 11 de julho de
2017.

Os ocupantes de cada unidade imobiliária regularizada encontram-se
identificados na CRF – CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, anexa
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1368/2019,

devidamente vinculados à sua unidade e ao respectivo direito real.

Diante do exposto, declaro concluído o procedimento de regularização
fundiária de interesse social instaurado através do Decreto nº 116, de 25 de
outubro de 2019, nos termos do art. 40 da Lei 13.465, 2017 e art. 37 do
Decreto nº 9.310, de 2018.

Expeça-se a respectiva Certidão de Regularização Fundiária e os títulos
correspondentes, apresentando-os, mediante requerimentos, ao Cartório de
Registro de Imóveis competente, para os fins legais.

Publique-se, nos termos do art. 21, V, do Decreto nº 9.310 e art. 28, V,
da Lei nº 13.365, de 2018.

Ibotirama-BA, 23 de julho de 2020.

CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
- Prefeito Municipal -
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