
/ Prefeitura Municipal de
CONCEICA0 |ACuf pE
GABINErE Do pREFEITo MUNlclpAL

f==`         Pra€a Mancel Teixeira de Fleitas -Centro, -TEL/ FAX.: 075 3243-24qmrmmj=~rm-J= c=i= -inj=
Concei€ao do ]acuipe - Ba - CEP:44.245un

PIEFEITulf

iffiffiAi°FE

LEI MUNICIPAL N°417, de 14 de dezembro de 2007.

"Autoriza   ao   Poder   Executivo

Municipal  conceder  Permissao
de Uso a Associaeao Grupo de
Acao  e  Vida  Clube  de  ldosos,
sem fins  lucratjvos  e da  outras
providencias."

0  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  CONCEICAO

DO JACUJfpE, Excelentissimo Senhor JOAO BARROS DE 0LIVEIRA:

Fapo  saber  que  o  Poder  Legislativo  Municipal

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Executivo Municipal autorizado a

conceder permissfro de uso a Associapao Grupo de Agao e Vida  Clube de  ldosos,

sem  fins  lucrativos,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nro5989370/0001-17,  objetivando  a

edificapao,  iustalapao  e  funcionamento  no  Municipio  de  Concei€fro  do  Jacuipe  da

sede social da Associapao em tela, que se destinafa exclusivanente a unir, integrar,

promover atendimento social, cultural e esportivo ao idoso, de forma participativa e

util para seus associedos, permissao essa a titulo gratuito e que recairi sobre a area de

terra seguinte: "Uma area de terra situada no Bairro Guedes, limitando-se frente com

o  terreno  da  prefeitura;  Lado  direito  herdeiros  Em'lio  Arcanjo  de  Brito;  Lado

Esquerdo herdeiros do Sr. Jost Bispo e; fundo com Alirio Dantas de Azevedo, com

area superficial de  8.765,20 m2, medindo 31.69 metros de frente, lado esquerdo de

frente  a  fundo   313.47;   e   lado  direito   fronte  a  fundo   305.47;   e   fimdo   28.22,

matriculndo o terreno municipal sob o n.°395 , no Regisfro de ha6veis de Conceigao

do Jacuipe -Ba,sob n °R-Ol-395."

Art. 2° A permissionala ndo podefa ceder sues

instalap5es no todo ou em parte, onerosa ou gratuitanente, a outias entidades sem

autorizap5o previa e por escrito do Municipio.
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Art. 3° A pemissao de uso do im6vel descrito no

artigo 10 desta Lei sera regulada por iustnmento pr6prio e tern prazo de vigencia de

10 (dez) anos, podendo ser prorrogado ou rescindido a qualquer tempo e a criterio do

Poder Executivo Municipal.

Art.4°  Para  se  habilitar  a  obtengfo  do  ato  ou

instrunento de pemiissfro de que trata esta Lei, a permissionala devefa estar de posse

do  Projeto  de  Constrng5o  devidamente  aprovado por todos  os  6rg5os tecnicos  do

Municipio.

Art. 5° As obras previstas nesta Lei deverao ser

iniciadas no prazo malcino de dois ano e terminndas no de cinco anos, contados da

data da publicapfro desta Lei.

Art. 60 Fica reservedo ao Municipio, o direito de

fiscalizar, quando julgar necessalo, as atividades da permissiondria.

Art.  7°  Durante  a  vigencia  desta  Lei,  todos  os

encargos civis e ndministrativos, que incidirem sobre o im6vel cedido em permissao

de uso, ficarao a cargo da permissiondria.

Art. 80 A permissiondria sera a thica responsavel

civil e criminalmente perante terceiros por eventuais danos que venha a causar no

exercfcio do uso conferido pela presente Lei.

Art. 9° A falta de cumprimento do disposto nesta

Lei, a modificapao da finalidade da permissao ou a extingfro da permissionalia fafao o

im6vel,   com   todas   as   benfeitorias   e   instalap6es   nele   introduzidas,   reverter

automaticamente  e  de  pleno  direito  a  posse  do  Municipio,  as  quais,  como  parte

integrante daquele, nao dario direito a nenhuma indenizxpao ou compeusapfro.

Art. 10.   Expirado  o prazo  de vigencia previsto

no  art.  3.°  desta  Lei,  ou  revogada a  permissao,  toda  e  qualquer  benfeitoria  e/ou

edificap5o  realizada  sobre  o  in6vel  revertefa  automaticamente  ao  patrim6nio  do

Municipio,  sem que caiba qualquer ressarcimento ou indenizapao, ou retengao por

benfeitorias que nele realizar.
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Art.11.    Esta lei entra em vigor na data de sua

publicapao, revogadas as disposigdes em contralo.

GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE

CONCEICAODOJACufpE,aosl4DEDEZEMBRODE2002

PREFEITO MUNICIPAL
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