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LHI N°4LEL, de 30 de junho de 2008.

"Autoriza   ao   Poder   Executivo

Municipal  conceder  Permissao
de uso a ASSoctaAca;%g#Lj%£
IGREJA
GETSEMAN E ,         sem         fins
I ucrativos       e       da       o utras
providencias."

0  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  CONCEICAO

DO JACUJipE, Excelentissimo Senhor JOAO BARROS DE OLIVEIRA:

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   permissao   de   uso   a   Associapfro   Religiosa   IGREJA   APOST6LICA

GETSEMANE,  sem  fins  lucrativos,  inscrita no  CNPJ  sob o n° 05842954/0001-65,

objetivando a edificapfro, instalapao e funcionamento no Municipio de Conceigao do

Jaculpe de urn Templo Religioso e uma Creche, que se destinara exclusivamente a

consecngao dos firs e objetivos constantes no artigo 3°, do Estatuto da Igreja em

tela, permissao  essa a trfulo  gratuito  e que  recaifa sobre a area de terra seguinte:
"Uma area de telra situada no Balrro Guedes, 1imitando-se frente com o fundo do

gindsio poliesportivo Milton Cunha; Lado direito herdeiros Emflio Arcanjo de Brito;
Lado Esquerdo  Loteanento Agua Branca e;  fundo  com terrenos do  Municipio de

Conceieao do Jacuipe, com area superficial de  1.140 m2, medindo  19,00 metros de

frente, por 60 metros de frente a fundo, matriculado o terreno municipal sob o n.°395

no Registro de Im6veis de Conceigao do Jaculpe -Ba,sob n °R-01-395."

Art.  2° A permissiondria nao poderi ceder suas

instalap6es no todo ou em parte, onerosa ou gratuitamente, a outras entidades sem

autorizap5o previa e por escrito do Municipio.
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Art. 30 A permissao de uso do im6vel descrito no

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

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

Poder Executivo Municipal.

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

instrunento de permissao de que trata esta lei, a permissionata devefa estar de posse

do  Projeto  de  Coustrngao  devidamente  aprovado  por todos  os  6rgaos tecnicos  do

Municipio.

Art. 5° As obras previstas nesta Lei deverao ser

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

da publicapao desta Lei.

Art. 6° Fica reservedo ao Municipio, o direito de

fiscalizar, quando julgar necessato, as atividades da permissiondria.

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

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

de uso, ficarfro a cargo da permissiondria.

Art. 8° A permissionala sera a chica 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 modificapao da finalidade da permissao ou a extingao da pennissionata farao o

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

automaticanente  e  de  pleno  direito  a  posse  do  Municipio,  as  quais,  como  parfe

integrante daquele, nfro darao direito a nenhuma indenizapao ou compensapao.

Art. 10.    Expirado  o prazo de vigencia previsto

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

edificapao  realiznda  sobre  o  im6vel  reverteri  automaticamente  ao  patrim6nio  do

Municipio, sem que caiba qualquer ressarcimento ou inderizapao, 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 disposig6es em contralo.

GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE

CONCEICAO DO JACufpE, aos 30 DE JUNHO DE 2008.
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