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LEI N° 0327/2004 de 27 de ~bril de 2004.

"Autoriza o Chefe do Poder Executivo a
doar área de terra no perímetro urbano
do Municlpio de Santa Cruz Cabrália ao
Rotary Club Santa Cruz Cabrália,e dá
outras providências. "

o PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRÃUA - Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais e na forma da Lei Orgânica do Município.

Faço saber-que a Câmara Municipal de Vereadores, APROVOU e eu Prefeito Municipa',
SANCIONO a seguinte lei:

Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar ao Rotary Clube Santa Cruz
Cabrália (01) uma área de terra medindo, frente 75 metros, esquerdo 43,50 metros,
totalizando uma área total de 2.681 metros quadrados, nesta cidade de Santa Cruz Cabrália.

Art. 2° - O imóvel acima descrito limita-se: frente 75 metros, com a Rodovia Br 367 - fundo
com lagoa, lado direito área verde, lado esquerdo 43.50 metros com terreno a ser doado a
Policia Militar.

Art. 3° - A presente doação tem como finalidade à construção pelo donatário da sede do
Rotary Clube Santa Cruz Cabrália.

Parágrafo Único: Como contrapartida Social, a referida instituição deverá construir e manter
em funcionamento, na área objeto da presente doação, um estabelecimento voltado a
atividades educacionais.

Art. 4° ~ A obra referida no artigo anterior deverá ser iniciada num prazo máximo de (90)
dias após a assinatura da escritura e estar terrntnada num prazo máximo de 24 meses
depois do seu inicio.

Art. 5° - O donatário não pode em hipótese alguma vender, arrendar ou doar a referida área
sem prévia autorização do município.

Art. 6° - O não cumprimento dos prazos definidos nesta lei, importará no retorno do terreno
ao patrimõnio municipal com as benfeitorias sobre ele edificadas.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário

de abriI de 2004.

GERALDO ~~711""MUSSA
Prefeito
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