
Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é uma exigência da Constituição

Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre.

O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e

analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

          ANO V  N° 1074   Avenida   ACM 650- 2ª Andar- Sala 202-(Prédio da Indusmaq) Centro -Barreiras- BA Tel. (77) 3612 74 76    09 de setembro de 2011

ATOS OFICIAIS

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

Estado da Bahia

   Prefeitura Municipal de Brejolândia
CNPJ. 13.654.439/0001-80

        Pça. Alpiniano José Alves, 11 – CEP 47.750-000 – Brejolândia – Bahia.

LEI Nº 209/2011 DE 09 DE SETEMBRO DE 2011

Dispõe sobre a doação de terreno de propriedade do Município de Brejolândia à DIOCESE DE BARREIRAS, na forma que especifica e
dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de atribuições que lhe conferem as constituições da república e do Estado
da Bahia, a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica, por força da presente Lei, o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover a doação de imóvel urbano à DIOCESE DE
BARREAIRAS, nome de fantasia (Paróquia Senhora Santana) localizada na Praça Senhora Santana s/n Brejolândia-Bahia, CNPJ (MF)
sob nº 14.760136/0001-04 entidade religiosa, cuja destinação será a edificação de um Centro Comunitário e uma praça que terá como
atividade principal a prestação de cultos religiosos.

Art. 2º - Fica, por força da presente Lei, dispensada a Licitação, para que o Chefe do Poder executivo promova os fins autorizados pelo
artigo 1º.

Parágrafo único – A área a ser promovida a doação, está vinculada ao terreno de propriedade do Município de Brejolândia, situado na

Praça Senhora Santana, que se encontra registrado no livro de relação dos bens patrimoniais do Município, atualizados até 31/12/2008,

sob nº de anotação 131, página 05, com as seguintes confrontações: ao norte com a Rua Adelino Teixeira medindo 25.00m, ao sul com Rua

Senhora Santana medindo 26.50m, ao leste com o Terreno de propriedade do Município medindo 14.00m e o Prédio da Cesta do Povo

medindo 25.00m e ao oeste com a Travessa Senhora Santana medindo 51.00m. Medindo um total de 1516.65m².

Art. 3º - Fica por força desta Lei, também RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA, a DIOCESE DE BARREIRAS, nome de fantasia

(Paróquia Senhora Santana) localizada na Praça Senhora Santana s/n, Brejolândia – Bahia, entidade religiosa e jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, nos termos de seu Estatuto Social, para os fins de mister.

§
 
1º - Na hipótese de à donatária transformar-se, em qualquer época, em entidade COM FINS LUCRATIVOS, deverá indenizar o

Município doador na importância de R$ 30.000,0 (trinta mil reais) acrescido de juros e atualização monetária, nos termos da legislação

vigente aplicável à espécie, sob pena de nulidade do ato de doação e reversão imediata ao patrimônio do doador.
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§2º - Na hipótese do parágrafo anterior, caso a donatária necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão

e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador, nos termos do § 5º, do art. 17, da Lei Federal

nº 8.666/93, de 21/06/93 e modificações posteriores, especialmente as introduzidas pela Lei Federal nº 8883/94, de 08/06/94, publicada no

DOU do dia 09/06/1994, Lei Federal nº 8987, de 13/02/1995, bem como pela Lei Federal nº 9648, de 27/05/1998.

Art. 4º - A donatária terá o prazo de quatro anos para edificar e concluir a finalidade que motivou esta doação, contados a partir da data

de escrituração e registro do imóvel doado, sob pena de serem aplicadas as condições de retrocessão, revertendo-se o imóvel ao

patrimônio Municipal, automaticamente.

Parágrafo único – Autorizada a doação, e sancionada a lei, a donatária terá o prazo de 60 dias para consolidar a transferência do imóvel

doado.

Art. 5º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta da donatária, sem nenhum ônus para o doador, nos termos da

legislação vigente aplicável à espécie.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejolândia, Estado da Bahia, aos 09 dias do mês de Setembro de 2011

EDÉZIO NUNES BASTO

Prefeito Municipal


