
 

DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO 

Declaro para os devidos fins que a área localizada no Povoado Canabrava, Zona 
Rural do município, para CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA 
COM ARQUIBANCADA, junto a SUDESB, conforme planta de localização em 
anexo único, situada dentro dos limites municipais de Ibitiara, é bem de Domínio 
Público sob jurisdição deste município e independente de registro em cartório, 
conforme previsto no Código Civil Brasileiro, Art. 98 e Art. 99. 

“ [...] CAPÍTULO III 
  Dos Bens Públicos 

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público 
interno; todos os outros são particulares, seja qual for 
a pessoa a que pertencerem. 

Art. 99. São bens públicos: 

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças;  

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos 
destinados a serviço ou estabelecimento da 
administração federal, estadual, territorial ou 
municipal, inclusive os de suas autarquias;  

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das 
pessoas jurídicas de direito público, como objeto de 
direito pessoal, ou real, de cada uma dessas 
entidades.  

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, 
consideram-se dominicais os bens pertencentes às 
pessoas jurídicas de direito público a que se tenha 
dado estrutura de direito privado. [...]”. 

(LEI 10.406/2002 Código Civil Brasileiro, 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10.4
06.htm). 

 

Ibitiara-Bahia, 14 de novembro de 2021. 
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Atos Administrativos



 

DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO 

Declaro para os devidos fins que a área localizada no Povoado Surubim, Zona 
Rural do município de Ibitiara, especifica para CONSTRUÇÃO DE UM POSTO 
DE SAÚDE, ponto de amarração na coordenada UTM 782719.66E e 
8607652.84N, ZONA 23L, será a referida área utilizada para construção via 
celebração de convenio junto a SESAB, conforme planta de localização em 
anexo único, situada dentro dos limites municipais de Ibitiara, é bem de Domínio 
Público sob jurisdição deste município e independente de registro em cartório, 
conforme previsto no Código Civil Brasileiro, Art. 98 e Art. 99. 

“ [...] CAPÍTULO III 
  Dos Bens Públicos 

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público 
interno; todos os outros são particulares, seja qual for 
a pessoa a que pertencerem. 

Art. 99. São bens públicos: 

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças;  

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos 
destinados a serviço ou estabelecimento da 
administração federal, estadual, territorial ou 
municipal, inclusive os de suas autarquias;  

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das 
pessoas jurídicas de direito público, como objeto de 
direito pessoal, ou real, de cada uma dessas 
entidades.  

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, 
consideram-se dominicais os bens pertencentes às 
pessoas jurídicas de direito público a que se tenha 
dado estrutura de direito privado. [...]”. 

(LEI 10.406/2002 Código Civil Brasileiro, 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10.4
06.htm). 

 

Ibitiara-Bahia, 22 de novembro de 2021. 
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LOCAL:

ASSUNTO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FOLHA:

 LOCALIZAÇÃO E LEVANTAMENTO SEMICADASTRAL

SURUBIM - IBITIARA - BAHIA
DATA:

22 - 11 - 2021
ESCALA:

INDICADA

TÍTULO:

POSTO DE SAÚDE -  POVOADO DE SURUBIM

01/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

PROPRIETÁRIO:

GESTOR:

WILSON DOS SANTOS SOUZA

LEVANTAMENTO SEMICADASTRAL
ESCALA: 1/500

BILLY DOUGLAS ROCHA PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA BA 3000086774
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DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO 

Declaro para os devidos fins que a área localizada no Povoado Lagoa de Baixo, 
Zona Rural do município, para CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA 
POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA, coordenadas UTM 796582.39E e 
8618457.59N, para celebração de convenio junto a SUDESB, conforme planta 
de localização em anexo único, situada dentro dos limites municipais de Ibitiara, 
é bem de Domínio Público sob jurisdição deste município e independente de 
registro em cartório, conforme previsto no Código Civil Brasileiro, Art. 98 e Art. 
99. 

“ [...] CAPÍTULO III 
  Dos Bens Públicos 

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público 
interno; todos os outros são particulares, seja qual for 
a pessoa a que pertencerem. 

Art. 99. São bens públicos: 

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças;  

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos 
destinados a serviço ou estabelecimento da 
administração federal, estadual, territorial ou 
municipal, inclusive os de suas autarquias;  

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das 
pessoas jurídicas de direito público, como objeto de 
direito pessoal, ou real, de cada uma dessas 
entidades.  

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, 
consideram-se dominicais os bens pertencentes às 
pessoas jurídicas de direito público a que se tenha 
dado estrutura de direito privado. [...]”. 

(LEI 10.406/2002 Código Civil Brasileiro, 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10.4
06.htm). 

 

Ibitiara-Bahia, 22 de novembro de 2021. 
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LOCAL:

ASSUNTO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FOLHA:

 LOCALIZAÇÃO E LEVANTAMENTO SEMICADASTRAL

LAGOA DE BAIXO - IBITIARA - BAHIA
DATA:

22 - 11 - 2021
ESCALA:

INDICADA

TÍTULO:

QUADRA POLIESPORTIVA -  POVOADO DE LAGOA DE BAIXO

01/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

PROPRIETÁRIO:

GESTOR:

WILSON DOS SANTOS SOUZA

LEVANTAMENTO SEMICADASTRAL
ESCALA: 1/500

BILLY DOUGLAS ROCHA PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA BA 3000086774
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Ofício nº 175/2021.  

     Ibitiara, 22 de novembro de 2021. 

Para: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia 

Drª. Tereza Cristina Paim Xavier Carvalho 

Assunto: Celebração de Convenio. 

 

Excelentíssimo Dr. Diretor Geral, 

 

Cumprimentando-o cordialmente, venho através do presente, solicitar de Vossa 

Excelência, que conceda a celebração de convenio pleiteada, de acordo com objetivos e 

informações abaixo: 

A obra de Construção de um Posto de Saúde,  no Povoado de Surubim, Zona Rural do 

Município de Ibitiara– Bahia, a ser realizada pela Prefeitura Municipal com os recursos 

repassados pelo Estado, será realizada observando-se a construção de um espaço amplo e com 

funcionalidade e conforto para atendimento em Saúde dos moradores do Povoado e 

circunvizinhança, estabelecendo-se padrões construtivos, em que se deve procurar a 

racionalização da obra, utilizando materiais de fácil manutenção e longevidade. 

O presente convênio tem como objeto a cooperação técnica e financeira entre o 

ESTADO e o MUNICÍPIO, através do repasse de recursos para a Construção de um Posto de Saúde, 

localizada no Povoado de Surubim, Zona Rural do Município de Ibitiara– Bahia. 

Por meio do presente termo, atende-se ao Regime de Colaboração entre os Entes Federativos no 

tocante a construção. Tal enquadramento acontece na medida em que Estado e município 

envolvido colaboram reciprocamente para a referida construção. 

“O município de Ibitiara localiza-se na Chapada Diamantina no estado da Bahia, na 

microrregião de SEABRA, limita-se com os seguintes municípios: Ibipitanga, Novo Horizonte, 

Brotas de Macaúbas, SEABRA, Boquira, Oliveira dos Brejinhos e Boninal. Localiza-se a uma 

Altitude de 900m, Latitude de 12°39'00, e Longitude de 42º13'00. A uma distância de 532 km, da 

capital do estado da Bahia a cidade de Salvador, com acesso pelas rodovias pavimentadas da 

BR 242 e BA 152, possui 02 distritos: Olhos D’Água Seco e Mocambo. O acesso a esses 

distritos se faz através de estradas vicinais cascalhadas, em bom estado de conservação”.  

“O atual sistema demográfico descreve a população do município, segundo o IBGE a 

população estimada em 2013 de 16.647 habitantes e População estimada em 2017 de 16.855 

habitantes, com densidade demográfica de 8,39 hab./km². Área da unidade territorial (km²) 
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1.847,572. Altitude de 900m do nível do mar, o município possui um clima semiárido, com 

temperatura média de 23,6ºC, e está com 100% de sua área inserida no polígono da seca. Seu 

índice pluviométrico anual é de 722 mm, mal distribuído ao longo do ano e bastante irregular ano 

a ano. O município pertence a 27º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, sediada no município de 

SEABRA, região Macro Centro Leste, com sede em Feira de Santana- BA”. 

Dessa forma, fica evidente que, há uma comunhão de esforços entre estes entes 

federados para obtenção de um objetivo de interesse comum dos partícipes: saúde e bem estar 

social, direito expresso na Constituição Federal! Mais como é sabido o município por ser um 

município pequeno não dispõe de recursos financeiros suficientes para realizar tal obra que é de 

suma importância para toda a sua população. 

Certo do pronto atendimento por parte de Vossa Excelência, desde já o nosso 

agradecimento, quaisquer dúvidas poderão serem sanadas pelo telefone: 77 – 36472151. 

  

Atenciosamente,  
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LOCAL:

ASSUNTO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FOLHA:

PLANTA DE SITUAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E LEVANTAMENTO SEMICADASTRAL

CANABRAVA - IBITIARA - BAHIA
DATA:

14 - 11 - 2021
ESCALA:

INDICADA

TÍTULO:

QUADRA POLIESPORTIVA -  POVOADO DE CANABRAVA

01/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

PROPRIETÁRIO:

GESTOR:

WILSON DOS SANTOS SOUZA

LEVANTAMENTO SEMICADASTRAL
ESCALA: 1/500

PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA: 1/150

BILLY DOUGLAS ROCHA PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA BA 3000086774
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