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ESTADO  DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIQAO  DO JACUIPE
GABINETE DA PREFEITA

LEI MUNICIPAL 571/2014
"Cria,     regulariza     e     denomina     o

Loteamento   NOVA   JACUIPE   e   dd
outras p rovidGncias"

A  Prefeita  do  Municipio  de  Conceigao  do  Jacuipe,  Estado  da  Bahia,  em
obediencia ao disposto  na Constituigao  Federal,  Lei  Organica  Municipal,  Plano de
Desenvolvimento  urbano e demais  legislag6es em vigor,  faz saber que a  Camara
Municipal de Vereadores, discutiu, aprovou e foi sancionada a seguinte Lei:

Art.1°.  Fica  criado  o  loteamento  urbano  sob  a  denominagao  "NOVA  JACuipE",
nos  termos  da  Planta  de  Localizagao,  Memorial  Descritivo,  Escritura  Pdblica  de
Compra  e  Venda,  de  01   de  abril  de  2013,  lavrada  no  Tabelionato  de  Notas  e
Protestos de  Conceigao do Jacuipe,  Estado da  Bahia,  sob o n° de ordem 030/13,
no   livro   52,   as   folhas   20,   registrada   no   Oficio   de   Registro   de   lm6veis   de
Conceigao  do  Jacuipe  sob  o  numero  R-02-1801,  Livro  2  -T,  em  03/06/2013  e
Escritura   Pdblica   de   Compra   e   Venda,   de   10   de   abril   de   2013,   lavrada   no
Tabelionato de Notas e Protestos de Conceicao do Jacuipe,  Estado da Bahia, sob
o  n° de ordem  037/13,  no  livro 52,  as folhas 027,  registrada  no Oficio de  Registro
de  lm6veis de  Conceicao do Jacuipe,  estado da  Bahia,  sob o  ndmero  R-04-1.668
Livro 2-R,  em  03/06/2013,  perfazendo uma area total de    26.136  m2,  (vinte e seis
mil,  cento e trinta e seis  metros quadrados) com  84  (oitenta e quatro) lotes,  numa
area   de   17.483,67m2   (dezessete   mil,   quatrocentos   e   oitenta   e  tres   metros   e
sessenta  e  sete  centimetros  quadrados)  correspondendo  a  66,89°/o  (sessenta  e
seis inteiros e oitenta e nove centesimos) por cento da area total do terreno e area
institucional  de  8.391   m2,  (oito  mil  trezentos  e  noventa  e  urn)  metros  quadrados,
representando 32,11%  (trinta e dois inteiros e onze centesimos) por cento da area
total do terreno.

Art.  2°.  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
se fizer necessario para a regularizagao das areas acima descritas.

Art.  3.  Fica  estabelecido  o  prazo  maximo  de  90  (noventa)  dias,  a  contar da  data
de    publicaeao   desta    lei,    para   que    os    proprietarios   ou    responsaveis    pelo
loteamento  "NOVA  JACUIPE",  providenciem  a  lavratura  e  o  registro  da  escritura

ptlblica de doagao das areas de carater pdblico,  descritas  no art.1°  desta  Lei,  ao
Municipio de Conceigao do Jacuipe.
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