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Concei§ao do Jacuipe

Humanizar &  Desenvolver

LEI n° 454, de 13 de novembro de 2009.

"Cri,a,   regulariza   e   denomina   o   loteamento   residencial

CHACARA   ENCONTRO   COM   A   NATUREZA   e   da
outras providencias".

A    Prefeita    do    Munici'pio    de    Conceicao    do    Jacufpe,    Estado    da    Bahia.
Excelenti'ssima   Senhora,   TANIA   MARLI   RIBEIRO   YOSHIDA,   em   obediencia   ao
disposto na Lei  Organica Municipal  e demais  legis]ag6es em vigor,  faz saber que a Camara
Municipal de Vereadores aprovou e foi sancionada a seguinte Lei:

Art.  1°.  Fica criado  o  loteamento  urbano  sob  a denominagao  "CHACARA  ENCONTRO  COM  A
NATUREZA  -  ETAPAS  I   e  11",  mos  termos  das  plantas  de  localjzagao,  memorial   descritivo,
contrato  de  compra  e  venda,  devidamente  autentic?dos  pelo  Tabelionato  de  Notas,  tendo  como
Comprador    TERREAL     UNIVERSO     IMOBILIARIO     e     como     VENDEDOR    CINDRAL
COMERCIO  E  INDUSTRIA  BAIANA  DE  RAC6ES  LTDA,  com  Escritura  Phblica  do  Im6vel
Registrada  no  Cart6rio  de  Im6veis  neste  Municipio,  no  Livro  de  n°  1.060,  folha  de  n°  160,    area
total da Fazenda Oitizeiro -170 tare fas, mum total de 740.520,00 m2, sendo area para o Programa de
Habitagao  Popular (Totes  das  quadras  ndmeros  21  e  22 -2a  Etapa)  medindo  25.736,51  m2,  area de
uso  institucional  de  14.642,02  m2, jardins de  5.924,64  m2,  area para criagao de escola  municipal  de
2.480,00m2,   area   de   pracas   e   esportes   4.220,00m2,   totalizando   area   de   utilidade   ptlblica   de
53.003,17  m2.

Art.  2°.  No  memorial  descritivo  anexo  a  esta  Lei  e  no  artigo  acima,  as  areas  para  realizagao  de
construgao de jardins, escola municipal,  pragas,  de lazer e programa de Habitagao  Popular com  102

(cento  e  dois)  1otes  das  quadras  21  e  22  da  2a  Etapa  do  empreendimento  para  pessoas  com  baixa
renda, sao consideradas areas de uso institucional  deste Municipio.

Art.  30.  Os   102  lotes  descritos  acima  e  que  fazem  pal.te  do  projeto  conforme  plantas  em  anexo

poderao fazer parte do programa federal "Minha Casa, Minha Vida".

Art.  40.  0  projeto  do  Loteamento  devera  ser  modificado  em  relagao  aos  nomes  de  ruas,  pra9as,
avenidas que fagam homenagens a politicos ou pessoas, conforme Lei  Federal  n° 6.454/77.

Art.  5°.  Esta Lei  obedecera ao  quanto  disposto  nas  Leis  Federais,  principalmente  a  Lei  Federal  n°
6.766,  de  19/12/1979,  Estaduais  e  Municipais  nas  quest6es  sobre  preservagao  do  meio  ambiente,

podas de arvores, aberturas de ruas e tudo o que for necessario para a regularizagao das areas acima
descritas.

Art.  6°  -Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicagao.

Art.  7°  -Revogam-se  as  disposig6es  em  contrario.

Gabinete  da  Prefeita  de  Conceigao  do  Jacui'pe,   13  de  novembro  de  2009.
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