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LEI MUNICIPAL N°425, de 26 de junho de 2008.

"Desafeta  de  uso  comum  do

povo  e/ou  especial  uma  area
de    terras    com    480,00m2,
localiznda           no           lugar
denominado Garapa - Pr6dio
Escolar   Ad6lia   Oliveira   de
Almeida,   no   Municfpio   de
Conceigao     do    Jacuipe,     e
autoriza  o Executivo  a  cede-
la  em  concessao   de   direito
real  de  uso  a  Associagao  de
Moradores,      Produtores      e
Amigos   do   Born   Sucesso,
sem  fins  lucrativos  e  da  outras
providencias."

0  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  CONCEICAO

DO JACUJfpE, Excelentissimo Senhor JOAO BARROS DE OLIVEIRA:

Fapo  saber  que  o  Poder  Legislativo  Municipal

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.  1Q  Fica  desafetada  de  uso  comum  do

povo  e/ou  especial  a  area  de  terms   de  propriedade  do  Municfpio  com
480,00m2,  localizada  no  lugar  denominado  Garapa - Pr6dio  Escolar Ad6lia

Oliveira  de  Almeida,  no  Municipio  de  Conceigao  do  Jacuipe,  e  autoriza  o

Executivo  a  cede-la  em  concessao  de  direito  real  de  uso  a  Associapao  de

Moradores, Produtores e Amigos do Born Sucesso, sem fins luorativos, dentro

das  seguintes  divisas  e  confrontag6es:  "I.#z.cz.a-se  co##orto#do  com  cr #e721e

com a Estrade de Rodagem de Conceiqao do Jacuipe Sao Beuto do Inhatd;

lado  direito  com Jos6  Anl6vio  Oliveira  de  ALlmeida;  Lado  esquerdo  com  o

proprietdrio  Arit6nio  Alves  de  Almeida  e fundo  com  o proprietdrio  Ant6nio

Aives  de  Almeida,   onde   se   encortra  edificado  o  Pr6dio  Escolar  Ad6lia

O/I.veg.rt7 de 4/#ez.dcr " (descrigao de acordo com Livro n 3-A, fls 137, rf 2425).
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Art.  29 Fica o Executivo  autorizado  a ceder

em  concessao  de  direito  real  de  uso,  por  prazo  indeterminado,  o  im6vel

descrito no art.  1Q desta lei a Asscoiapao de Moradores, Produtores e Amigos

do Born Sucesso, para 0 USO DO PREDIO ESCOLAR, ora discriminado, de

sua sede e deriais  dependencias  afetas  as  suas  finalidades  estatutalas, para

fins   filantrdpicas   e   sociais,   como:   aulas   de   artesanato;   corte   e   costura;

bordados; modalidades esportivas e culturais em prol da comunidade local e

carente.

Art. 39 A concessionaria nao poderi ceder o

im6vel nem suas instalag6es no todo ou em parte, onerosa ou gratuitamente, a

outras entidades sem autorizapao legislativa.

Art. 49 Para se habilitar a obtengao do ato ou

instrumento de concessao de que trata esta lei, a concession5ria deverd estar de

posse do projeto de constrngao devidamente aprovado pelos 6rgaos t6cnicos do
Municfpio.

Art.   5Q  As  obras   de  construgao  previstas

nesta lei deverao ser iniciadas no prazo mdximo de urn ano e terminadas no de

dois anos, contados da data da publicagao desta lei.

Art.   69   Fica   reservado   ao   Municipio,   o

direito de fiscalizar, quando julgar necessato, as atividades da concessionata.

Art. 79 Durante a vigencia desta lei, todos os

encargos  civis,  administrativos  e  tributarios  que  incidirem  sobre  o  im6vel

cedido em permissfro de uso ficarao a cargo da concessionala.

Art.  89 A  falta de  cumprimento  do  disposto

nesta  lei,   a  modificagao   da   finalidade   da   concessao   ou   a  extingao   da

concessionaria  farao  o  im6vel,  com  todas  as  benfeitorias  e  instalag6es  nele

introduzidas,   reverter   automaticamente   e   de   pleno   direito   a   posse   do

Municipio,  as  quais,  como  parte  integrante  daquele,  nao  darao  direito  a-`---:`-s-
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Art. 9Q Esta lei entra em vigor na data de sua

publicapao, revogadas as disposic6es em contralo.

GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE

CONCEICAO DO JACufpE, aos 26 DE JUNIIO DE 2008.

PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.CUMPRA-SE.


