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 LEI Nº. 0336/2013 DE 24 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

“Autoriza a Venda de Terras de Propriedade 

do município de Tabocas do Brejo Velho – 

Bahia e dá outras providências”. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA BAHIA, 

faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

DA APRESENTAÇÃO: 

O município de Tabocas do Brejo Velho, criado através da LEI nº 1.676 de 

13 de abril de 1962 por ato do Governador Dr. Juraci Magalhães, por 

reivindicações da comunidade Taboquense, especialmente os residentes no 

Distrito de Mariquita, sendo este instalado formalmente em 24 de abril 

do mesmo ano, recebendo assim o titulo de cidade, sua população estimada 

é de aproximadamente 12.000 habitantes, município este inserido no semi-

árido baiano, sendo que, a maioria de seus habitantes reside nas 

diversas comunidades da Zona Rural.  

Faz-se mister salientar que as estradas municipais estão em estado 

bastante precário,  com imensa dificuldade de tráfego, tudo isto 

agravado pela posição geográfica do município (região de serras, região 

da ribeira-areião). 

Destarte, passa o município por diversas dificuldades estruturais, 

necessitando urgentemente de aporte de recursos financeiros em montantes 

compatível com o valor da venda da propriedade denominada “Fazenda 

Planalto” de propriedade do município de Tabocas do Brejo Velho, para 

assim equipar o município com as seguintes aquisições: 

01. Um caminhão, tipo, Caçamba, para o atendimento as necessidades 

primeiras do município, isso no transporte de materiais diversos, 

conservação de estradas, atendimento aos munícipes no transporte dos 

diversos gêneros, viveres e etc. 

 

 

02. Uma Maquina Pesada, tipo, Motto Niveladora, para assim melhorar as 
condições de trafego nas diversas estradas vicinais do município. 
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03. Uma Maquina Pesada, tipo, Pá – Mecânica, visando tão somente 

auxiliar na recuperação das estradas vicinais, bem como na limpeza 

urbana e rural das diversas comunidades. 

 

04. Um Equipamento, tipo, aparelho de Ultra-Ultrasonografia avançado, 

para o Hospital Municipal Leônidas de Araujo Silva, visando assim ao 

atendimento à principal carência do hospital, ora desprovido deste 

equipamento de primeira necessidade, salienta-se que este é um dos 

principais anseios da comunidade Taboquense. 

 

DO OBJETO: 

A presente Lei tem por objeto a venda de 900 hectares de uma área de 

terra da Fazenda San Clemente, denominada hoje FAZENDA PLANALTO II, 

situada no município de Tabocas do Brejo Velho, registrada na Matricula 

de nº 1.453 Reg - 01 de 13.12.1999 do Cartório do Registro de Imóveis da 

Comarca de Serra Dourada, área esta de titularidade da Prefeitura 

Municipal de Tabocas do Brejo Velho; bem como a venda de 3.365,05 

hectares de uma área de terra da Fazenda Curral Velho, denominada hoje 

de FAZENDA PLANALTO, situada no município de Tabocas do Brejo Velho, 

registrada na Matricula nº 489 de 10.07.1992 Reg – 10 de 01.12.2000 do 

Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Serra Dourada, área esta 

de titularidade da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho; tudo 

conforme o Memorial Descritivo e Planta Baixa das respectivas áreas, 

fazendo parte integrante desta Lei, “ora anexa,” como se ver na planta 

de situação, a área total da propositura do ato é de 4.265,05 hectares, 

esta livre e desimpedida, onde o município mantém a posse.  

Considerando que, essas glebas de terras não possuem nenhuma serventia à 

Administração Municipal, tampouco a sua população, sua venda não trará 

nenhum prejuízo de qualquer ordem ao município.  

DA FINALIDADE: 

A Finalidade desta lei é a venda das 4.265,05 hectare de terras visando 

angariar recursos financeiros para o município se equipar com maquinas 

pesada, equipamentos hospitalares e prestação de serviços essenciais a 

população. 
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DA NECESSIDADE: 

A presente Lei fundamenta-se na necessidade da aquisição de novos 

equipamentos constituindo assim o município com bens patrimoniais 

valorosos, em assim sendo quem ganha com as aquisições são todos os 

munícipes, ademais que, como já referendado, essas terras não possuem 

nenhuma serventia à Administração Municipal, tampouco a sua população, 

sua venda não trará nenhum prejuízo de qualquer ordem ao município e ou 

a seus munícipes.  

DA LEI: 

Artigo 1º - Fica autorizado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, após 

providenciar por via judicial a baixa das constrições constante das 

matriculas e a baixa dos respectivos processos n° 010/2002 Ação 

Declaratória e processo n° 237/2000 – Ação Popular, referente àqueles 

imóveis, vender os 4.265,05 hectare de terras de propriedade do 

município de Tabocas do Brejo Velho, sabendo que a venda do bem se dará 

pela venda em leilão, cujo critério de julgamento será o do melhor 

preço, sendo declarado vencedor do certame aquele que oferecer o maior 

lance, o qual deverá ser igual ou superior ao valor de avaliação.  

Parágrafo 1° - A Avaliação do bem será feita por Comissão de Avaliação 

previamente nomeada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 

Parágrafo 2° - Ao arrematar o bem colocado em leilão, o arrematante 

declara aceitar receber o mesmo nas condições em que se encontra sendo 

que após a declaração de vencedor do leilão do bem, o arrematante não 

poderá alegar desconhecimento do estado de conservação do mesmo, para se 

desobrigar do cumprimento das demais obrigações, sabe-se que o bem esta 

sendo colocado à venda nas condições em que se encontra. 

 

Artigo 2º - O presente leilão será realizado nos termos do §5o, do art. 

22, da Lei no 8.666/93. 

 

Artigo 3º - Ficando ainda, autorizado ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal a seu critério leiloar o bem em separado, submetendo a leilão 

as 900 hectare e posteriormente as 3.365,05 hectares e ou unificadas as 

respectivas áreas. 
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 Artigo 4º - A transferência da Escritura será assinada pelo Senhor 

Prefeito Municipal, após a Comissão de Licitação terminar seus 

trabalhos, declarando o adquirente legítimo arrematante, bem como a 

conclusão final com o respectivo pagamento do imóvel. 

 

Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrario. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, em 24 DE 

OUTUBRO DE 2013. 

 

HUMBERTO PEREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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