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LEI MUNICIPAL N° 773/2022, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022. 

 

Autoriza a cessão do uso do imóvel de propriedade do 

Município de Seabra, localizado no Distrito de Várzea do 

Caldas à Associação Comunitária dos Moradores do Distrito de 

Várzea do Caldas, na forma como abaixo se específica e dá 

outras providencias.  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SEABRA, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei:  

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo de Seabra - BA autorizado a outorgar mediante 

Termo de Cessão de Uso, a título gratuito por prazo indeterminado, o Prédio da Sala Avançada 

FRANCISCO CALDAS, de propriedade do Município, situado no Distrito de Várzea do 

Caldas, à Associação Comunitária dos Moradores do Distrito de Várzea do Caldas, inscrita no 

CNPJ de número 04.731.007/0001-34.  

Art. 2º - O imóvel descrito no caput do artigo 1º será utilizado para instalação e funcionamento 

da Sede da Associação, permanecendo o domínio e a posse indireta do bem com o CEDENTE. 

Parágrafo Único – O Prédio Escolar não poderá ser utilizado para outras finalidades, exceto 

para Justiça Eleitoral em ano de eleições, nem cedido a terceiros, sob pena de revogação tácita 

da cessão. 

Art. 3º - O CEDENTE entrega ao CESSIONÁRIO o imóvel livre e desembaraçado de 

quaisquer ônus judiciais e extrajudiciais, mediante a assinatura pelas partes do Termo de Cessão 

de Uso. 

Parágrafo Único - Do Termo de Cessão de Uso deverão constar cláusulas e condições 

salvaguardando os interesses municipais e que assegurem a efetiva utilização do bem público 

cedido para o fim a que se destina, estipulando-se que, no caso de alteração de sua destinação, 

a cessão de uso será rescindida, restituindo-se o bem ao Município. 
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Art. 4º - Essa Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 Gabinete do Prefeito Municipal, em 03 de novembro de 2022. 

 

FÁBIO MIRANDA DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 


