
MENSAGEM N'008/202L.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂ
ALAGOINHAS.

Sr. Presidente,

É com renovada e imensa satisfação que encamin
projeto de Lei que autoriza o Atletico Clube de Alagoinhas a alienar área de terra

locãlizada à Rua Cruzeiro dos Montes, Bairro Alagoinhas Velha, sob no de matricula

no 2.188, registrado junto ao 10 Oficio de Registro de lmóveis da Comarca de

Alagoinhas, doada poi esta municipalidade através da Lei Ordinária 2'08212010.

O o-Oletivo da alienação é adquirirem outro imóvel de menor valorização comercial e

com o saldo remaÁescente da venda, possibilite a compra de nova área e a

conseqüente construção da sede do referido clube, que até o momento não foi

possível devido à falta de recursos financeiros para famigerada construção'

insta salientar que o referido bem, objeto do presente Projeto de Lei, possui

localizaçáo privilegiada e sua alienação possibilitaria a compra de um imóvel em

área de menoryitor comercial e consequente construção. Destarte, não inviabiliza

em nada o objeto da Lei 2.082t2010, que é obter sua sede própria, logo, submeto

para deliberaçáo de Vossas Excelências o texto do Projeto de Lei.

Esclarecemos ainda que a referida lei prima pelo expresso cumprimento dos

preceitos fundamentais presentes na Constituição Federal de 1988 e Lei Orgânica,

além das disposiçÕes infraconstitucionais, especialmente a legislação municipal

sobre a matéria.
Posto que, ficam expressamente vinculado os valores da venda a compra de nova

área para construção da sede no prazo de 30 dias após a alienação, sob pena de

seqüestro dos valôres pela Fazenda Pública Municipal ou retorno do novo imóvel,

caso não seja realizada a construção no Prazo disposto em Lei.

Ante ao exposto, são essas, Senhor Presidente, as razÕes que me levam a propor o

presente Projeto de Lei.
Reitero os votos de profundo respeito e admiração a essa Egregia câmara Municipal

e solicito a aprovação do presente Projeto de Lei'

Alagoiúas,29 de março de202l.

Atenciosamente,

JOAQUIM BE NETO
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pRoJETo DE LEt 052021.

AUut-g ExEcuIVo MUNIC|PAL coM o arLÉrlco ct-use
., ,DÊ ALhGoINHAS PARA ALIENAR AREA DOADA PELO,)ú

O PREFEI] ALAGOINHAS, Estado da Bahia, no uso das
por Lei, apresenta à judiciosa apreciaçáo daatribuições

Câmara de seguinte Projeto de Lei.

Tena localizada à Cruzeiro dos Montes, Alagoinhas Velha, Nesta, matricula
Municipal autorizado a anuir com a alienaçáo da área de

no
Art, 10-

2.188, registrada junto ao Cartório de Registro de imóveis do 1o Oficio da Comarca
de Alagoinhas, que se destina a construçáo da Sede da Associação do Atlético
Clube de Alagoinhas.

Art. 20 - O lote alienado destina-se exclusivamente para a construçáo da Sede do
ATLETICO CLUBE DE ALAGOINHAS em área de menor valorização e metragem
superior atual e compatível com a construção da sede e demais equipamentos
necessários ao treinamento dos esportistas do clube, e imediata construção da sede
com o saldo remanescente.

Art. 30 - A presente alienação fica condicionada a exclusiva e sincrônica compra de
nova área, com apresentação de Projeto arquitetônico aprovado pela Secretaria de
infraestrutura e início da Consúuçáo em 06 meses dias sob pena nulidade da venda,
e sequestro dos valores em favor da Fazenda Pública Municipal.

Parágrafo único: Deverá ser apresentado no ato da alienação Ata de Aprovaçáo do

Consêlho Deliberativo, lastreando a venda o imóvel de acordo com Estatuto da

reÍerida Associação.

Art. 40 - Após adquirida a nova área, objeto deste Projeto de Lei, não poderá ser

transferida, cedida a título nenhum, e não se efetivando a construção do citado

imóvel nos termos supramencionados, será revertida automaticamente ao
patrimônio público Municipal, com as benfeitorias existentes, sem qualquer ônus
para o Município.

Art. 5o- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçáo, revogadas as

disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE em 29 de março de 2Q21.

NETOJOAOUIM
UNICIPAL

COM SALDO REMANESCENTE.

) ATRAVES DA LEI 2,082/2O.IO, PARA VIABILIZAR A
DA SEDE DO ATLETICO CLUBE EM NOVA AREA E
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PARECER DA COMISSÃO DE GONSTITUIÇÃO,
JUST!ÇA, REDAÇÃO rtrunL E DEFESA DOS DIREITOS
DA MULHER AO PROJETO DE LEI NO. 025/2021.
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A Comissáo de Constituição, Justiça, Redação Final e Defesa dos

Direitos da Mulher, após éstudos ao Projeto de Lei no O2512021, de

autoria dotPoder Executivo, que "Anui o executivo municipal com
io Alagoinhas Atlético Clube para alienar área doada pelo

ri

municípig através da lei 2.082t2010, para viabilizar a Gompra da

sede do Slagoinhas Atlético Clube em nova ârea e construção
com saldO remanescente", opina pela sua tramitação devido a Sua

constitucicinâlidade.

EsteéonossoParecer,
Salvo melhor iuizo.

Sala das , êffi 06 de abril de 2021.

Ver. L Almeida - Presidente

Ver. Jorgei na Gonçalves - Relator

Ver. E Silva Santos - Membro.
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Emenda Aditiva e Modificativa no

00112021 ao Projeto de Lei no

2512021, de autoria do Poder
Executivo, que "Anui o executivo
municipal com o Alagoinhas
Atlético Clube para alienar área
doada pelo município através da
lei 2.08212010, para viabilizar a
compra da sede do Alagoinhas
Atlético Clube em nova área e
construção com saldo
remanescentê".

As vereadpras Juci Cardoso e Luma Menezes, com assentos nesta Casa
Legislativai vêm propor, na forma regimental, a seguinte Emenda Aditiva e
Modificatiyp:,

Art. 1o Ficrá modificado o art. 3 o, adicionado o parágrafo único ao art. 40, altera
o artigo 50; acrescenta o artigo 6o, incisos I e Il e parágrafo único, ao Projeto de
Lei no 2512021, conforme redação a seguir proposta:

I

"Att. 3 o i! presente alienação fica condicionada a exclusiva e sincrônica
compra dç nova área, a ser incorporada no patrtmônio da Associação, de
forma e*pr€ssa no seu Estatuto, com apresentação de Proieto
arquitetôr1ico aprovado pela Secretaria de infraestrutura e início da
ConstruçQot em 06 meses sob pena nulidade da venda, e seguesÚro dos
valores eth favor da Fazenda Pública Municipal.

,i
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Art. 40 (..)i
Parágrafo;úttico. A utilização do imóvel para fim diverso ao estipulado no
aft. 20 deçsp Lei implicará na revercão imediata do mesmo ao Município,
nos Íermds do caput desse aúigo.II

'i l

Art. 5 o @, donatárto, após construída a sede, oferecerá ações sociaís e
educativab,iàs crangas e adolescentes, integrantes de famílias de baixa
renda, quç çomprovem frequência escolar,
Att. 6 o 4 |ntidade deve encaminhar ao Poder Executivo, sob pena da

il
revogaçãf {, nt"tente Lei, os segutntes documentos:

t - Relfiório de prestação de contas da utilização dos valores

provenien,Íes da venda do terreno mencionado no aft. 7 o.

tl - Balancete Contábil das despesas descn'Ías no inciso anterior.
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Qnico: O Poder Executivo dará publicidade
Í

nps incrbos I e Il desse aftigo.
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às informações
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