
MENSAGEM N.'

GABINETE DO PREFEITO

033t2021.
Alagoinhas, 07 de dezembro de 2021 .

Senhor Presidente,

Tenho a honra de su llustre Casa o Projeto de Lei,
anexo, que autoriza o executivo municipal a r Concessão de Direito Real de Uso
de área pública destinada à construção de fábrica de refrigerantes SIDORE INDUSTRtA
E COMÉRCIO DE REFRTGERANTES E ÁGUAS MINERA|S LTDA, a quat objetiva a
expansão do pólo industrial, bem com a geraçáo de 130 vagas de emprego diretos,
alavancando a economia local.

Considerando o grave cenário pós-pandemia, é salutar para a economia local a
chegada de novos empreendimentos, os quais proporcionam uma ascensão do número
de empregos e renda no âmbito Municipal. Destarte, a concessão de Direito Real de
Uso de área pública para o fortalecimento da economia local é de extremo interesse
público.

Noutro giro, é dever do Estado assegurar a todos cidadão Brasileiros o Principio
da Dignidade da Pessoa Humana, bem como Cidadania. Nesta nuance podemos inferir
que geraçáo de emprego e renda, traduz os objetivos descritos no artigo 30 da CF/BB,
aos quais preconizam que sáo objetivos fundamentais da República Federatrva do
Brasil, a promoção de: garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a
marginalizaçáo e reduzir as desigualdades sociais e regionais; e construção de uma
sociedade livre, justa e solidária.

Cabe ressaltar que, conforme prevê o artigo 174 da Constituição Federal, a
Constituição do Estado da Bahia e a Lei Orgânica, constitui atribuiçáo ao Municipio
regular e fomentar as atividades econômicas, agregando maior potencialidade
econômica, bem como ofertas de novas vagas de emprego e renda.

Destarte, no referido Projeto de Lei que vai contribuir no âmbito municipal com a
elevação do índice de arrecadação tributária, empregabilidade, desenvolvimento
econômico e, acima de tudo, a pujança municipal no âmbito da indústria cervejeira, e da
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indústria de refrigerantes e água mineral, contribuindo para consolidar o nosso
Município como importante pólo industrial nesta área.

Ao ensejo e ao tempo de renovar minhas expressÕes de elevado apreço as
Vossas Excelências e certo de contar, uma vez mais com a colaboração dessa Egrégia
Casa de Leis, solicito seja atribuído ao processo legislativo o regime de URGÊNCIA,
observando o disposto na Lei Orgânica Municipal quanto à apreciação e votação do
Projeto em epígrafe.

Ainda aproveitamos
protestos de apreço e distinta

a oportunidade para renovar a Vossas Excelências

JOAQUIM CARDOSO NETO
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PRoJETo DE LEt N" 1?zozt.
,,AUTORIZA O CHEFE DO PODER
ExEcunvo A coNcEDEn Ánel oe
TERRENO LOCALIZADA NA BR 101,
ALAGOINHAS.BAHIA, PARA A
FTNALTDADE euE tNDtcA e oÁ ourRes
pnovloÊNcrns',.

o PREFETTo oo tvtut,ttcípto DE ALAGOTNHAS, Estado da Bahia, no uso de suas
ahibuiçÕes constitucionais.
Faço saber que a Câmara decreta e eu sanciono a presente Lei:

Art. ío' Fica o chefe do poder Executivo autorizado a outorgar concessão de DireitoReal de uso de bem público municipal, localizada na BR 10i, medindo qz.sog,óz m,,inscrito sob matrícula no R1/9754, livro 2_AL, fls.20.

Art' 20' A concessão dê Direito Rear de uso será efetivada mediante contratoadministrativo, conforme estaberece Lei orgânica Municipar, prano Diretor do Municípioe Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Art.30-A concessão tratada nesta rei será outorgada à srDoRE rNDúsrRrA ECOMÉRCIO DE REFRIGERANTES E ÁGUAS MINERAIS LTDA, CNPJ NO01 1 'r 5'454/000'1-70, pessoa Jurídica de Direito privado, com sede na Rod BR 304,s/N, estrada parnamirim/Macaíba, Bairro parque de Exposiçôes, Município deParnamirim, Estado do Rio Grande do Norte, pero prazo de 20 (vinte) anos a contar daassinatura e publicação do contrato adminishativo.

§1"- O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado por iguar período,a criterio da Administração púbrica, com escopo de atenãer interáse 
' 
pJoti"o

devidamente caracterizado através de expressa motivaçao.

§2'- Transconido o prazo que trata este artigo, o imóver retornará à posse do Municipio,
com posse em todas as bênfeitorias rearizadas, e sem nenhum ônus ao cofre púbrico.
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Art. 4o- A área objeto da concessão de Direito Real de Uso a que se refere a presente
Lei deverá ser utilizada obrigatoriamente para a construção da filial da SIDORE
rNDúsrRrA E coMÉRcto DE REFRTGERANTES E Ácuas MtNERAts LTDA, a quat
visa a geração de emprego e renda, oferecendo 130 empregos diretos, reservando
percentual de vagas de emprego direto destinadas aos moradores do Município de
Alagoinhas, devidamente comprovado através da apresentação GFIP perante a
Secretâria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

Art. 50- Para atendimento aos objetivos desta lei e finalidade descrita no art. 40 desta
LEi, A SIDORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERANTES E ÁGUAS
MINERAIS LTDA deverá instalar indústria no ramo da produção de refrigerantes,
propiciando desenvolvimento econômico, empregabilidade e renda aos munícipes, além
do aumento da arrecadaçáo municipal.

Art. 60- Caso a área objeto da concessão de Direito Real de Uso não seja utilizada no
exercício da finalidade pretendida e/ou a empresa não efetive o compromisso assumido
no ato da assinatura do protocolo de intençoes, esta deverá ser revertida ao patrimônio
do Município, independente de indenização, com todas as benfeitorias e acessÕes
implantadas.

Art. 70- Nos casos de desvio de finalidade ou de não realização das obras necessárias
ao cumprimento a que se destina dentro do prazo de 03 (três) meses contados após a

obtenção da licença de instalaçáo, junto ao Órgão competente, e conclusão no prazo
máximo de 12 (doze) meses após o início das obras, haverá o retorno do imóvel à

posse do Município.

Art. 8o- O imóvel não poderá ser vendido ou cedido a terceiros sob nenhuma hipótese,
havendo dissolução da sociedade empresária, o imóvel cedido retornará ao Patrimônio
Público.

Art.90- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MU
2021.

ALAGOINHAS, em 07 de dezembro de

NO CARDOSO NETOJOAQUIM
FEITO
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MEMORIAL DESCRITIVO

lmóvel: ,

PropÍietário: PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHAS
MunicÍpio: ALAGOINHAS
Matrícula:
Atea. 47.569,07 m'

Comarca: ALAGOINHAS

UF: BAHiA
lnsc. Municipal:
Perímetro: 1 .20'l ,61 m

lnicia-se a descrição deste perímetro no vértice -P-000í, de coordenadas Long:
38'25'13,679" W e Lat: 12"09'44,351" S; deste segue confrontando com propriedade CHACARA 1,

com os seguintes azimutes e distâncias: 141'12',e de 27,56m até o vértice -P-0002, de coordenadas

Lon: 38'2b'13,108" W e Lat: 12"09'45,050' s; 140'44', e de 33,30m até o vértice -P-0003, de

coordenadas Lon: 38'25'12,411" W e Lat: 12'09'45,889" S; 140"26' e de 45,67m até o vértice
-P-0004, de coordenadas Lon:38'25'11,449" W e Lat: 12'09'47,035' S, í4í'03'ede:11,06m até o

vértice -P-OOOs. de coordenadas Lon: 38'25'í1,2í9" W ê Lat: 12'09'47,315" S; 151'24' e de

13,96m até o vértice -P-OOO6, de coordenadas Lon: 38'25'10,998" W e Lat: '12'09'47,714" S'

153'11' e de 7,64m até o vértice -P-OOO7, de coordenadas Lon: 38"25'10,884" W e Lat:
12'09'47,936" S; 152'40'e de 21,41m até o vértice -P-0008, de coordenadas Lon: 38"25'10,559"
W e Lat: 12'09'48,555' St 153"20' e de 34,7ôm até o vértice -P-0009, de coordenadas Lon:
38'25'10,043" W e Lat: 12'09'49,566" S; 249'44' e de 27,07m ató o vértice -P-0010, de

coordenadas Lon: 38'25'10,883" W e Lat: í2'09'49,87í" S; '145'05' ê de 37,99m atê o vértice
-P-OOí1, de coordenadas Lon: 38'25'10,164'W e Lat: 12'09'50,885" S; 146'41'e de 34,57m até o
vértice -P-00í2, de coordenadas Lon: 38"25'09,536" W e Lat: 12"09'51,825" S, 144"15' e de
2ô,65m até o vértice -P-0013, de coordenadas Lon: 38"25'09,021" W e Lat: í2'09'52,529" S,

153'22' e de 9,11m até o vertice -P-0014, de coordenadas Lon: 38'25'08,886" W e Lat:
12"09'52,794- S; deste segue confrontando com a FAIXA DE DOMíNlo BR-101, com os seguintes
azimutes e distâncias: 234'08' e de 33,72m até o vértice -P-0015, de coordenadas Lon:
38'25'09,790' W e Lat: 't2'09'53,437" S; 234"47' e de 28,5h até o vértice -P-0016, de
coordenâdas Lon: 38"25'10,562" w ê Lat: 12'09'53,973" S, 233"49' e de 8,28m até o vértice
-P-00í7, de coordenadas Lon: 38'25'10,783" W e Lat: 12"09'54,132' S; 234'45'e de ô,44m ate o
vértice -P-0018, de coordenadas Lon: 38'25'10,957" W e Lat: 12'09'54,253'Sj 234'59'e de 2'1,26m

até o vértice -P-00í9, de coordenadas Lon: 38"25'1í,533" w e Lat; 12'09'54,650" S; 241"14'e de
1]2m até o vértice -P-0020, de coordenadas Lon: 38'25'11,583" w e Lat: 12"09'54,677" S,

255'54' e de 9.97m até o vértice -P-0021, de coordenadas Lon: 38'25'11,903" w e Lat:
'12'09'54,756" Si deste segue confrontando com propÍiedade da empresa CENTRAL DAS
EMBALAGENS, com os seguintes azimutes e distâncias: 327"06' e de '1 13,23m até o vértice
-P-0022, de coordenadas Lon: 38'25'13,937'w e Lat: 12'09'51,662" S; 328'30'e de 68,00m até o

vértice -P-0023, de coordenadas Lon: 38"25'í5,í12" W e Lat; 12"09'49 
'77 

5" S; 328"28' e de

95,21m até o vértice -P-0024, de coordenadas Lon: 38'25'í6,759" w e Lat: 12'09'47,134" S,

234'59' e de 95.OOm até o vértice -P-0025, de coordenadas Lon: 38'25'í9,334" W e Lat:
í2'09'48,909" S; deste segue confrontando com propriedade da empresa BRASERV, com os

seguintes azimutes e distâncias: 234"52' e de 36,26m até o vértice -P'0026, de coordenadas Lon:
38'25'20,315' W e Lat: 12"09'49,588" S, deste segue confrontando com propriedade de

CLODOALDO DE CERQUEIRA E SILVA, com os seguintes azimutes e distâncias: 8"04' e de

41,96m até o vérticê -P-0027, de coordenadas Lon: 38'25'20,120" W e Lat: 12'09'48,236" S,

8'24' e de 43.80m ate o vértice -P-0028, de coordenadas Lon: 38'25'19,908" W e Lat:
12'09'46,826" S; 8'42'e de 39,33m até o vértice -P-0029, de coordenadas Lon: 38'25'19,711" W
e Lat: í2"09'45,561" S; 10"43' e de 20,30m até o vértice -P-0030, de coordenadas Lon:
38'25'19,586" W e Lat: 12"09'44,912" S; deste sêgue confrontando com propriedade um BAR E
OUTROS, com os seguintes azimutes e distâncias: 106'00'e de 12,14m âté o vértice -P-0031, de

coordenadas Lon: 38'25'í9,200" W e Lat: 12"09'45,02'1" S; 108'í0'e de 25,62m até o vértice

-P-0032, de coordenadas Lon: 38'25'18,395" w e Lat: 12'09'45,281'S; 64"41'e de 26,96m até o

vértice -P-0033, de coordenadas Lon: 38'25'17,589" W e Lat: 12"09'44,906' S, 67"35' e de

10,24m até o vértice -P-0034, de coordenadas Lon: 38'25'17,276" W e Lat: 12"09'44,779" S;

67'28' e de 3,21m até o véúice 'P'0035, de coordenadas Loni 38"25'17,17 8" W e Lat:
í2'09'44,739'S; 67'35'e de 5,72m até o vértice -P-0036, de coordenadas Lon: 38'25'17'003" W e



Lat: 12'09'44,66E" S; 66"17' e de '1,45m até o vértice -P-0037' de coordenadas Lon:
38'25'16,959" W e Lat: l2'09'44,649' S; deste segue confrontando com propriedade denominado
SITIO 1, com os seguintes azimutes e distâncias: 144"47' e de 26,48m até o vêrtice -P-0038, de

coordenadas Lon: 38'25'16,454" w e Lat: '12'09'45,353" S; 127'18' e de '11,25m até o vértice
-P-0039, de coordenadas Lon: 38"25"16,í58" W e Lat: '12'09'45,575" S; 89'45'ê de 7,11m âtê o

vértice -P-OO4O, de coordenadas Lon: 38'25'15,923" W e Lat: '12"09'45,574" S; 60"57' e de

17,22m alé o vêrtice -P-0041, de coordenadas Lon: 38'25'15,425" W e Lat: 12'09'45,302" S;

60''19' e de 8,87m até o vértice -P-0042, de coordenadas Lon: 38'25'15,í70" w e Lat:

12'09'45,159'S; 61'07'e de 19,41m até o vértice -P-0043, de coordenadas Lon: 38'25'14,608'W
e Lat: '12"09'44,854" S; 6'1"10' e de 32,06m atê o vérticê -P-000í, de coordenadas Lon:
38'25'13,679' w e Lat: 12"09'44,35í" S; ponto inicial da dêscriçáo deste perímêtro. Todas as

coordenadas aqui descrilas êstáo georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasilêiro, tendo como

DATUM o SIRGAS 2OOO. Todos os azimutes e distâncias, área e perlmetro foram calculadas no

sislema locat de coordenadas com origem do plano definido pêla mêdia das coordenadas (sGL -
Sistema Geodésico Local).

Alagoinhas - BAHIA, Quinta-feira, 7 de outubro de 2021 .

À..inádodêro'mrd'o álDo,
SERGIO MlTlDlERl srÀcóurrrornr 
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