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LEI N°426, de 26 de junho de 2008.

"Autoriza    ao    Poder   Executivo

Municipal   conceder   Permjssao
de  Uso  a  Associa?ao  Religiosa
PAR6QUIA NOSSA SENHORA
cONCEieAO     DO     jAcuipE,
sem  fins  lucrativos  e  da  outras
providencias."

0  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  CONCEICAO

DO JACUJfpE, Excelentissimo Senhor JOAO BARROS DE OLIVEIRA:

Fago   saber  que   o   Poder  Legislativo   Municipal

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.  10  Fica  o  Executivo  Municipal  autorizado  a

conceder permissao  de uso  a Associagao  Religiosa PAROQUIA NOSSA SENHORA

CONCEICA0   D0  JACufpE,   sem   fins   lucrativos,   inscrita  no   CNPJ   sob   o   n°.

16260762/0007-52,    objetivando    a   edificagao,    instalagao    e    funcionament`o    no

Municipio  de  Conceigao  do  Jacuipe  de  Templos  Religiosos  e/ou  Creches,  que  se

destinarao  exclusivamente a consecugao  dos fins  e objetivos  constantes no  Estatuto

da  Igreja  em  tela,  permissao  essa a titulo  gratuito  e  que  recaira  sobre  as  areas  de

terras seguintes: "Uma area de terra situada no Loteamento Francisco Augusto Costa,

Bairro do Guedes -Area Institucional com 30m de frente, por 40m de frente a fundo,

perfazendo urn total de  1.200 m2, e uma area de terra situada no Loteamento Recanto

Feliz,  -Area Institucional, com total de 540m2."

Art.  2°  A  permissionaria  nao  podera  ceder  suas

instalag6es  no  todo  ou  em  parte,  onerosa  oil  gratuitamente,  a  outras  entidades  sem

autorizagao pr6via e por escrito do Municipio.
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Art. 3° A permissao de uso do im6vel descrito no

artigo  1° desta Lei  sera regulada por instrumento pr6prio e tera 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  obtengao   do   ato   ou

instrumento de permissao de que trata esta lei, a permissionaria devera estar de posse

do  Projeto  de  Construgao  devidamente  aprovado  por  todos  os  6rgaos  t5cnicos  do

Municipio.

Art.  5°  As  obras  previstas  nesta Lei  deverao  ser

iniciadas no prazo maximo de urn ano e terminadas no de dois anos, contados da data

da publicagao desta Lei.

Art.  6° Fica reservado  ao  Munici'pio,  o  direito de

fiscalizar, quando julgar necessario, as atividades da permissionaria.

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

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

de uso, ficarao a cargo da permissionaria.

Art. 8° A permissionaria sera a tinica responsavel

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

exercicio do uso conferido pela presente Lei.

Art. 9° A falta de cumprimento do disposto nesta

Lei, a modificagao da finalidade da permissao ou a extingao da permissionaria 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 nenhuma indenizagao ou compensagao.

Art. 10.    Expirado  o  prazo  de  vigencia  previsto

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

edificagao  realizada  sobre  o  im6vel  revertera  automaticamente  ao  patrim6nio  do

Municfpio,  sem  que  caiba  qualquer  ressarcimento  ou  indenizagao,  ou  retengao  por

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

publicagao, revogadas as disposic6es em contrario.

GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE

CONCEICAO DO JACufpE, aos 26 de junho de 2008.
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PREFEITO MUNICIPAL
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