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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Rua Horácio de Matos, nº 99, Centro - CEP 46900-000  

 

LEI MUNICIPAL Nº 781/2023, DE 08 DE MARÇO DE 2023. 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar Imóvel Público 

Municipal para Central de Associações Comunitárias para Manutenção 

dos Sistemas de Saneamento e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEABRA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais, com base no art.  26, I,  alínea “a” da Lei Orgânica Municipal, faço 

saber que a Câmara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a doar a CENTRAL DE 

ASSOCIAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA, entidade de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 

00.765.746/0001-96, o lote pertencente ao Poder Público Municipal, medindo 2.280,00m² (dois 

mil duzentos e oitenta metros quadrados), devidamente registrado no Cartório de Registro de 

Imóveis de Seabra-Ba, matriculado sob o nº 4.703, livro 2 A/B, conforme memorial descritivo, 

plantas e anexos. 

Parágrafo Único. O terreno doado destina-se a construção da sede da entidade beneficiada, 

bem como de seus empreendimentos, e está avaliado em R$ 136.800,00 (cento e trinta e seis 

mil e oitocentos reais), nos termos da Certidão de Valor venal emitido pelo Setor Municipal 

de Tributos em anexo, latreada no art. 52, I e 53 do Código Tributário Municipal – Lei 

Municipal nº 104/98, cominado com o Decreto Municipal nº 109/2021. 

Art. 2º.  A entidade beneficiada deverá destinar o bem doado exclusivamente aos fins  

constantes nessa Lei, sendo que, caso no prazo de 02 (dois) anos, não dê a destinação correta 

ao objeto da doação, e não construa sua sede, o imóvel retornará automaticamente ao 

patrimônio público municipal. 
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Art. 3º - Se a entidade beneficiada permitir esbulho possessório do imóvel doado por terceiros, 

deverá indenizar o Poder Público Municipal das despesas com a retomada, ou indenizá-lo em 

caso de perda total. 

Art. 4º Em caso de extinção da entidade beneficiada, o bem doado voltará automaticamente ao 

patrimônio público municipal, não prevalecendo qualquer cláusula de reversão em favor de 

terceiro. 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Seabra – Estado da Bahia, em 08 de março de 2023. 

 
FABIO MIRANDA DE OLIVEIRA 

 PREFEITO MUNICIPAL 


