
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJ/MF N. 14.105.704IOOOl -33
Praça Cel. Zeca Leite, no 41S _ Centro

CEp: 46100_000 _ Brumado_BA

LEt No. 1.906, DE 1O DE MARÇO DE2021.

Autoriza o poder Executivo a celebrar Termo deConcessão de Direito Real de Uso de tmOvãt-com
Estado da Bahia, para funcionamento da Base Rágiãnat
de Saúde de Brumado, conforme adiante ." 

".p"ãiriã" "dá outras providências

o Prefeito do Município de Brumado, Estado da Bahia, no uso de suas atribuiçÕeslegais, faz saber que a câmara Municipar aprova e ere sanciona a presente rei.

Art' 1o' Fica o Poder Executivo autorizado celebrar Termo de concessão de DireitoReal de uso com Estado da Bahia, do imóvel a seguir á.pááirú"do, para funcionamentoda Base Regionar de saúde de Brumado, peto prazõd" ãó trirtãirno..
Art.20. O imóvel, ora cedido consiste'numa área de 1.652,3gm2 (mil, seiscentos ecinquenta e dois metros e trinta e oito centímetros ôuaoraoo"), ã"arizrdo na euadra 47,setor 8, do Loteamento/Bairro santa Tereza, nesta cidade áe Brumado-BÀ,-=g*il"

sob o no R-1, Matrícura 19.31g, Livro 2-G-G, Êts. tz, oesmãmnrroo oo imovej ;õ;;i;;à"sob o no 3.1 1 1' às fls. 271 do livro 3-c, no cartório dá Rúiri;;À tmoveis e Hipotecas dacomarca de Brumado-BA, com as seguintes calacteristicas, confrontaçÕes eídentificaçÕes geográficas :

l- Dimensões e confrontaçÕes:

Frente - 46,S6m, com a Rua João Teófilo pereira;
Fundo - 45,90m, com o terreno onde se encontra a sede da 1ga CTRETRAN;
Lado Direito - 37,89m, com o terreno onde se encontra a sede da Justiça doTrabalho;
Lado Esquerdo - 34,25m, com a Rua Fidelcino Abrantes de oliveira.

ll - Identificação por Coordenadas Geográficas:

Ponto I -Zona 24 L; Longitude UTM 211609,67 E; Latitude UTM B42B}45,B9N;
Ponto 2 -Zona 24 L; Longítude UTM 211642,09 e; latituàe urM 842891z,ooNi
Ponto 3 -Zona 24 L; Longitude urM 211610,85 e; latituàã urM 8428890,g5Ni
Ponto 4 -Zona 24 L; Longitude UTM Z11SB1,SS f; LrtituOe UTM 8428926:àifri.

lll- Construçâo:

Area construída. de 640m'z (seiscentos e quarenta metros quadrados,
compreendendo: 1) fundação em concreto ciclópico; 2) alvenaria de bloco cerámico semreboco, 3) contra piso; 4) esquadrias externas metálicaÁ) e 5 cobertura metálica.

Art' 30' o Estado da Bahia fica autorizado a efetuar o acabamento da construçãodo imóvel ora cedido, bem como a efetuar modificaçÕes internã para adequação dasatividades objeto do presente desta lei, contudo, iais modificaçÕes jamais poderão
implicar em supressão da área construída e de domínio oo imóvel-
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Art. 4o. O Estado da Bahia perderá o direito real de uso, objeto desta lei, pelo
desvio da finalidade prevista no caput do art. 1o e pela desativação dá Base Regional de
Saúde nesta Cidade.

Parágrafo Unico - No caso de perda da concessáo, o imóvel será automaticamente
revertido ao Município de Brumado, independente de qualquer formalidade e sem
indenização ao Estado da Bahia pela utilização e/ou por benfeitorias porventura
existentes, as quais serão incorporadas ao patrimonio municipal.

Art. 50. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Munici rumado, 10 de março de2021.
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