Prefeitura Municipal de Iramaia
1

Segunda-feira • 4 de Novembro de 2019 • Ano • Nº 1628
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Iramaia publica:
• Decreto Nº 102 de 30 de Outubro de 2019 - Dispõe sobre a
destinação de área para a implantação de uma unidade de Ensino
Infantil do Programa Proinfância e dá outras providências.

Gestor - Antônio Carlos Silva Bastos / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicações
Praça da Bandeira, 14 - Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DV5YYURWS/HPGTYBKFFSHW

Segunda-feira
4 de Novembro de 2019
2 - Ano - Nº 1628

Iramaia

Decretos

DECRETO Nº 102 DE 30 DE OUTUBRO DE 2019.


“Dispõe sobre a destinação de área para a implantação de
umaunidadedeEnsinoInfantildoProgramaPROINFÂNCIA
edáoutrasprovidências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRAMAIA, no uso de suas atribuições legais e nos
termos da legislação vigente e;
CONSIDERANDO a necessidade de instalação de unidade de Ensino para atender a
população em idade escolar do ensino infantil da sede desse município;
CONSIDERANDO a necessidade de destinação de área específica para a construção do
empreendimento;
CONSIDERANDO que o município dispõe de área apropriada, a qual se encontra
especificada neste ato:
DECRETA:
Art. 1º - Fica DESTINADA à construção de uma CRECHE DO O PROGRAMA
PROINFÂNCIA, Projeto padrão do MEC/FNDE, uma área de terras medindo 40 (quarenta)
metros de frente por 70 (setenta) metros nas laterais, totalizando 2.800m²(dois mil e
oitocentos metros quadrados) divisando ao Norte com Almerindo Nunes, ao sul com este
município, Leste com Francisco Sobral e a Oeste com este município.
Art. 2º - Fica esta área prevista neste Decreto desmembrada do imóvel de propriedade do
Poder Público Municipal localizado na FAZENDA GERITI, antiga fazenda ALDEIA, com
área total de 226,576,00 m² adquirida pela compra feita da propriedade da senhora Alba
Cecília da Silva e outros conforme escritura pública de compra e venda lavrada às fls 128 e
129 do livro nº B2 sob número 488 do Cartório de Títulos e documentos de Iramaia/BA.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRAMAIA, EM 30 DE OUTUBRO DE
2019.

ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL
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