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Prefejtura-##`Conceieao do Jacuipe
Hu`m-anizar &  Deseiivo-lver

Lei Municipal n° 444, de 07 de maio de 2009.

Disp6e  sobre  a  doacao  da  area  de  uso
institucional     ao     INSS,     Iocalizado     no
loteamento   Belo   Horizonte,   situado
Chicara   Cava!cante,   em   Conceicao
Jacuipe,   Bahia,   para    a   instalacao
Ag6ncia     de     Previdencia     Social
Municipio e da outras providencias.`

A   Prefeita   do   M^unicip`io   de   Conceigao   do   Jacuipe,   Estado   da   Bahia,
Excelentissima  Senhora,  TANIA  MARLI RIBEIR0 YOSHIDA,  em  obedi6ncia  ao
disposto na Lei Organica Municipal,  faz saber que a Camara Municipal de Vereadores
aprovou e foi sancionada a seguinte Lei:

Art.10   -Fica  o  Poder  Executivo  do  Municipio  de  Conceicao  do\Jacuipe
autorizado   a  doar  ao  INSS  (Instituto  Nacional   do   Seguro   Social),   a  area  de  uso
institucional,  pertencente  a  este Municipio,  localizado  no  loteamento Belo  Horizonte,
situado na Chacara Cavalcante,  em Concei¢ao do Jacuipe, Bahia, para a instalacao da
Agencia   de   Previd6nc`ia   Social,   observados   o  Regimento   Interfuo   do   INSS,   por
intermedio da Portaria n°. _2`6, de  19 de janeiro de 2007,  em 'seu art.  6°,  inciso,jx7, al]'nea
"b", como se fosse parte integrante desta Lei.

Art.2° -A escritura de transfer6ncia da\propriedade devefa conter clausula de
reversao do im6vel, caso ocorra alteragao da finalidade da doagfro ou destino diverso do
que especificado no artigo anterior.

Art.30  -  As  despesas  decorrentes  da  transfer6ncia  do   im6vel  e  possiveis
regularidades  correrao  por  conta  do  INSS` -  f'revid6ncia  Social,   sem  Onus  para  o
Municipio,  exceto  o  levantamento plan'i-altim6trico  atualizado  da area doada,  plantas,
fotografias e outros elementos informativos e relat6rio  de sondagem (investigapao  de
subsolo), se necessdrio.

Art.40 - 0 Executivo 6 ainda autorizado a expedir as instru?6es necessarias a
fiel execu?ao da presente Lei.

Art.50 - Esta Lei entrari\ em vigor na data de sua publicagao, revogando-se as
disposig6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal  de  Conceigao  do jacuipe,  em 07  de Maio  de
2009.
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