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LEI N° 678, EM 27 DE JUNHO DE 2019

"Autoriza o Chefe do Poder Executivo a fazer
concessão de área de terreno localizada no
Km 05 sentido Bom Jesus da Lapa, para a
finalidade Construir um Parque de Exposição e
Vaquejada e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica Municipal, faz
saber que o Legislativo Municipai APROVOU e o Executivo SANCIONA a
seguinte Lei:

Art 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a fazer concessão de uso
de área de terreno de propriedade deste Município, localizada no Km 05 da
Rodovia BR 249, sentido Bom Jesus da Lapa, no total de 40.050m2(quarenía mil
e cinquenta metros quadrados), medindo 150m de frente e fundo por 267 metros
de ambos os lados, a ser desmembrada da área de 30ha da Fazenda Volta da
Pedra, com assento no registro do Cartório de Registro de Imóveis de Santa
Maria da Vitória no livro 2-NA, fls. 07, sob número de Matrícula 9781, com as
seguintes confrontações: ao norte, ao sul e ao oeste, com área do Município; ao
leste com terra do Sr. Edson Siqueira Freire.

Parágrafo Único. A Concessão que trata o caput deste artigo, será pelo prazo
de 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogada.

Art. 2° - A cessão tratada no artigo anterior será outorgada à Associação dos
Produtores Vaqueiros e Vaqueiras de São Félix do Coribe - BA, nome de fantasia
"AVASF", sociedade civil sem fins lucrativo, inscrita no CNPJ/MF
29.868.847/0001-74, fundada em 28/02/2018, neste Município.

Art. 3° - A área objeto da cessão a que se refere a presente Lei deverá ser
utilizada obrigatoriamente para construção do parque de Exposição de animais
e vaquejada de acordo com o que consta do projeto básico apresentado pela
Associação.

Art. 4° - Caso a área objeío da cessão não seja utilizada no exercício da
finalidade pretendida e/ou a AVASF não efetive o compromisso assumido na
implantação do Projeto do Parque de Exposição de Animais e Vaquejada no
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prazo de 03 (três) anos, esta deverá ser revertida ao domínio do Município,
independente de indenização, com todas as benfeitorias e acessões
implantadas.

Parágrafo Único. Nas mesmas condições do caput deste artigo, cessada as
razões que justificam a presente cessão, a posse e domínio do imóvel será
retomado pelo Município.

Art. 5° - Deverá constar do termo de cessão:

I. Cláusula de reversão da área de terreno ao domínio deste Município, nos
casos de desvio de finalidade ou de não realização das obras necessárias
ao cumprimento de sua finalidade, dentro do prazo de 03 (três) anos, a
contar da efetivação da cessão conforme disposto no Art. 101 e caput do
Art. 104 da Lei Orgânica do Município;

II. Proibido oferecimento do imóvel cedido para outra entidade ou outros fins
de exploração financeira.

III. Proibida sublocação do imóvel todo ou em parte.

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

Gabinete do Prefeito MunícígaLdB São FélbcdoCoribe/BA, em 27 de junho de
2019

IDES RIBEIRO FERREIRA
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