
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

~Iiíiiia:;:::::' ESTADO DA BAH IA
CNPJ N.o 13.635.008/0001-76

Desafeta e Autoriza a cessão de Imóvel
Público ao Instituto Coral Vivo e dá outras
providências.

ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber a todos que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - O"Poder"Executivo fica autorizado a desafetar e
ceder um terreno público, localizado na orla da Praia d9S Lençóis, com área

total de 1,8702ha, conforme levantamento topográfico, ao Instituto Coral Vivo,
:',...

constituído em 8 de agosto de 2013, sob a forma de Associação, sendo uma

pessoa de direito privado, sem fins lucrativos, e com duração por tempo

indeterminado, com sede na Avenida Nossa Senhora de Copacabana 1298,

apt. 503, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22060-002, podendo abrir

filiais e representações em qualquer lugar do território nacional, inscrito no
CNPJ sob o número 19.305.281/0001-19;

Art. 2° - O terreno indicado no artigo 10 possui o seguinte
memorial descritivo e planta anexa: inicia-se a descrição deste perímetro no

vértice 1, de coordenadas N 8.196.227,1612m e E 497.446,2255m; à direita

da BR-367, Km 3,4, limite com acesso à praia; deste, segue confrontando
com RODOVIA BR - 367, com os seguintes azimutes e distâncias: 358°32'54"
e 179,99 m até o vértice 2, de coordenadas N 8.196.407,0952m e E
497.441,6653m; 358°58'41" e 130,78 m até o vértice 3, de coordenadas
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8.196.537,8533m e E 497.439,3330m; 0°32'22" e 268,12 m até o vértice 4, de

coordenadas N 8.196.805,9636m e E 497.441,8575m; Km 2,9; deste, segue

confrontando com ACESSO À PRAIA, com os seguintes azimute e distância:

90°30'45" e 12,21 m até o vértice 5, de coordenadas N 8.196.805,8544m e E

497.454,0660m; deste, segue confrontando com FAIXA DE MARINHA, com

os seguintes azimutes e distâncias: 178°04'37" e 85,58 m até o vértice 6, de

coordenadas N 8.196.720,3229m e E 497.456,9377m; 175°51'24" e 246,43 m

até o vértice 7, de coordenadas N 8.196.474,5363m e E 497.474,7424m;

173°12'45" e 239,48 m até o vértice 8, de coordenadas N 8.196.236,7369m e

E 497.503,0457m; deste, segue confrontando com ACESSO À PRAIA, com

os seguintes azimute e distância: 260°26'02" e 57,62 m até o vértice 1, ponto

inicial da descrição deste perímetro, com todas as coordenadas aqui descritas

georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se

representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nO39°00',

fuso -24, tendo como datum o SAD-69 e todos os azimutes e distâncias, área
e perímetro calculados no plano de projeção UTM";

Art. 3° - O imóvel ora cedido destina-se à construção e
instalação, totalmente'às expensas do Cessionário, de um centro de visitantes

e base de pesquisas para a conservação dos ambientes costeiros e marinhos,

o qual poderá desenvolver serviços e outras atividades destinadas à gerar

recursos para a sustentabilidade do Instituto Coral Vivo, conforme previsto no
seu Estatuto.

Art. 4° - A cessão prevista na presente lei será válida por

um prazo de 25 (vinte e cinco) anos, podendo ser prorrogada por igual

período pelo Poder Executivo caso o Cessionário esteja cumprindo a
destinação do imóvel indicada no Art. 3°.
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Art. 5° - A cessão prevista nesta lei se efetivará por
escritura pública, com cláusula de reversão do imóvel ao patrimônio público,

com as benfeitorias realizadas, na hipótese de o Cessionário ensejar a
ocorrência de qualquer das circunstâncias abaixo especificadas:

I - transmitir, a qualquer título, o bem cedido, sem prévia
anuência do Poder Executivo Municipal;

II - mudar a destinação prescrita nesta lei para o bem
cedido;

III - não utilizar o imóvel em conformidade com o Código
de Zoneamento do Município vigente no momento da proclamação do
presente ato;

IV - não obedecer aos padrões e normas da Legislação
Municipal que trata das construções no Município, no momento da
~
proclamação do presente ato.

V - não iniciar a ocupação do terreno no prazo de 24 (vinte
e quatro) meses, contados da vigência da presente lei.

Art. 6° - As despesas de qualquer natureza com a
efetivação da cessão objeto desta lei correrão integralmente por conta do
Cessionário.

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA
CRUZCABRÁLlA - ESTADODA BAHIA, EM01O JULHODE2014.
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