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"Art. 40- A área objeto da concessão de Direito Real de Uso a
presente Lei .......deverá ser utilizada_ obrigatoriamente para
iiriar da srDoRE INDUSTRIA E couÉncto DE REFRIcER,
MINERAIS LTDA, a qual visa a geração de emprego e renda,
empregos diretos, reservando percentual de vagas de
destinadas aos moradores do Município de Alagoinh
comprovado através da apresentação GFIP perante a
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente".
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ESTADO DA BAHIA

cÂvnRn MUNTcTPAL DE ALAGoINHAS

EMENDA No 001 12022, que altera e modifica os parágrafos 40 o Projeto
de Lei no 09712021, de autoria do Poder Executivo, que "AUT CHEFE
DO PODER EXECUTIVO A CONCEDER AREA DE TERREN ZADA
NA BR 101, ALAGOINHAS-BAHIA, PARA A FINALIDADE QU CAEDA
OUTRAS PROVI DÊNCIAS''.
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ução da
AGUAS
ndo 130
o direto
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"Art. 50- Para atendimento aos objetivos desta lei e finalidade,pe§{fta no art.

40 dEStA LCi, A STDORE INDUSTdIA E COMÉNCIO DE REF{GÉilhNTES E

4.GUAS MINERAIS LTDA d.quçra instalar indústria no ramo Ç€ Rrodução de
refrigerantes, propiciando dêsênvolvimento- êconômico, emf,tegahilidade e

rendã aos mrnicipes, além do aumento da arrecadação municiphl". "

LEIA.SE:

"AÉ. 40- A área objeto da concessão de Direito Real de Uso a
presente Lei deverá ser utilizada obrigatoriamente para a constt

SIDORE INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERANT AGUAS
MINERAIS LTDA, a qual visa a geração de emprego e renda, (lfeÉe;iendo 130

empregos diretos, reservando o percentual de 80% das vaga* dê Hrpregos
diretos e indiretos, destinadas aos moradores do MunicípiolUei{lagoinhas,
devidamente comprovados através da apresentação GFIP perafiJe AiSecretaria
de Desenvolvimento EconÔmico e Meio Ambiente e com F cgntratação
realizada pelo Serviço Municipal de lntermediação de Mpo.de Obra -

:fr .,r

Paráqrafo púnico. A empresa prestará atividades de cunlto asiistencial
e/ou filantrópico no âmbito desse Município". '

Rua Coronel Philadelfo Neves, sn - Juracy Magalhães - CEP.: 48.040-170 -
www.ca maradea lagoinhas.ba.gov.br

Alagoinhas - Bahia
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ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

"Art. 50- Para atendimento aos objetivos desta lei e finalidade
40 desta Lei, a SIDORE INDUSTRIA E COMERCIO DE R

AGUAS MINERAIS LTDA deverá instalar indústria no ramo
refrigerantes, propiciando desenvolvimento econÔmico,
renda aos munícipes, além do aumento da a
resDonsabilidade social e ambiental.

Sala das SessÕes, em 10 de março de2022.
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www.ca maradealagoinhas.ba.gov.br
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ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAt DE ALAGOINHAS

PARECER DA COMISSÃO DE
JUST|ÇA E REDAÇAO F|NAL AO PROJE
097 t2021.

A Comissão de Constituiçflq, Justiça e Redação Final

ao Projeto de Lei no 09712021, de autoria do Poder
..AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO
AREA DE TERRENO LOCALIZADA NA BR 101,

BAHIA, PARA A FINALIDADE QUE INDICA E

PROVIDÊNCIAS", opina pela sua tramitação
constitucionalidade.

EsteéonossoParecer,
Salvo melhor 1uizo.

Sala das , eÍi'IeÍEde março de 2022.

Ver. L

Ver. J Gonçalves - Relator

Ver. a Santos - Membro.

Rua Coronel Philadelfo Neves, sn - Juracy Magalhães - CEP.: 48.040-170 - F
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CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

. --'-- 1- .

PARECER DA
FrscALrzAÇÃo,

COMTSSÃO DE
ORçAMENTO, DESE

ECONÔMICO E EMPREGO E RENDA AO
LEt No. 097t2021.

A Comissão de Finanças, Fiscalização, Orçamento, Desen
Econômico e Emprego e Renda, após estudos ao ap6s e

Projeto de Lei no 09712021, de autoria do Poder
..AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO
AREA DE TERRENO LOCALIZADA NA BR '101,

.* ,,. BAHIA, ^PARA A FINALTPADE OUE INDICA E §
PROVIDÊNclAS", opina bêlã sua trami[áçao regimental.t

EsteéonossoParecer,
Salvo melhor juízo.

Sala das Comissões, em 10 de março de 2022.

Ver. Anderson C da Silva - Presiden

- Relator
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GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM N.O 033/2021.

EXCELENTISSIMO SR.

DE ALAGOINHAS,

Senhor Presidente,

Alagoinhas, 07 de dezembro de 2021.

PRESTDENTE DA CÂMARA lIrUNrC.tPAL DE VEREADORES

'."1fii.,,.«nÂ r:t'tltiPÀL tr eu"t'v'''"^','. "lfiF-.r.«na r:rrtl'iiPÀL lE ÂLA\"J'''"^- 
1

. ..j, r,,rr,li-11-1---a=7:]

':**w+»ü"'\
Tenho a honra de llustre Casa o Projeto de Lei,

anexo, que autoriza o executivo municipal a rgar Concessáo de Direito Real de Uso
de área pública destinada à construção de fábrica de refrigerantes SIDORE INDUSTRIA
E COMERCIO DE REFRIGERANTES E ÁGUAS MINERAIS LTDA, A qUAI ObJEtiVA A

expansão do pólo industrial, bem com a geração 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 geração de emprego e renda, traduz os objetivos descritos no artigo 30 da CF/BB,

aos quais preconizam que sáo objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil, a promoção de: garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a
marginalização 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 atribuição 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

1
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAT DE ATAGOINHAS

GABINETE DO PREFEITO

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 apreciaçáo 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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DE LEr N" 1?2021.
''AUTORIZA O CHEFE DO PODER
ExEcunvo A coNcEDER Ánee DE
TERRENO LOCALIZADA NA BR 101 ,

ALAGOINHAS-BAHIA, PARA A
FTNALTDADE euE rNDrcA e oÁ ourRAS

i^
PROVIDENCIAS'"

uso de suas
atribuiçÕes constitucionais.
Faço saber que a Câmara decreta e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1o- Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a outorgar Concessão de Direito
Real de uso de bem público municipal, localizada na BR 101, medindo 47.569,07 m2,
inscrito sob matrícula no R119754,livro 2-AL, fls.20.

Art. 20- A concessão de Direito Real de Uso será efetivada mediante contrato
administrativo, conforme estabelece Lei Orgânica Municipal, Plano Diretor do Município
e Lei de LicitaçÕes e Contratos Administrativos.

Art. 30- A concessão tratada nesta lei será outorgada à SIDORE INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE REFRIGERANTES E Ácues MINERAIS LTDA, CNPJ no

01.115.454/0001-70, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Rod BR 304,
S/N, estrada Parnamirim/MacaÍba, Bairro Parque de ExposiçÕes, Município de
Parnarnirim, Estado do Rio Grande do Norte, pelo prazo de 20 (vinte) anos a contar da
assinatura e pubticação do contrato administrativo.

§1"- O ptazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado por igual período,

a critéric da Administração Pública, com escopo de atender interesse público

devidamente caracterizado através de expressa motivação.

§2o- Transcorrido o prazo que trata este artigo, o imóvel retornará à posse do Município,
com posse em todas as benfeitorias realizadas, e sem nenhum ônus ao cofre público.

l";;j;': :te B3hiâ

."",:' ZLoiscussão
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Art. 40- 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 SIOORE
tNDÚsTRtA E coMÉRcto DE REFRTGERANTES E Ácuns 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
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

Art. 5o- Para atendimento aos objetivos desta lei e finalidade descrita no art. 40 desta
LEi, A SIDORE INDÚSTRIA E COMERCIO 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 arrecadação 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 intençÕes, 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 instalação, junto ao Orgão 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 publicaçáo.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIP
2021.

DE ALAGOINHAS, em 07 de dezembro de

NO CARDOSO NETOJOAQUIM
EITO



o

d

i.,ãl
iãÊi, |;a:

= 

s lãe*
=< lE
o g ld
Y>àslrõsir

lÍ
ls
t..,

t;
lõ

3t?
ÉIÉglP
rtb
! -t

E

6-

a

E

s

!

g
I

d

E

õ-e
<ãa
iqdáe
.9
;tlr5 rt§

I

=o

ô

0z,:
É *2 -JiIE

B ãã EBdá<;= irB
:*al
É5ã-E!ttt!F;§§l§irl

g à-!e?!Ê;o E *ãç5 -. ... ;"
Ê Êia Bt"§i:

E Égfu Ei?::i'Êo
ã g<..........-
I 9<________ê=z/

=co>oooo
o->ÉÊ-É
ú646otuúú
!àa999
qddÉ1

ã EEEE É S
o

EEET M H

_l_
I m.$.ffi

ff.el.9a&

m.c,fi&

+

$
I

+

.!
_é§-' 19"4.

-"'Ê -.suP
" .o?"

c9§'

.${
-ots9"E,Y9'-

I à dÍ"t9- :

., ,/t-a.'q
1

4 ,'
E
l
oÉ
o
o
oô

Io
o

à
I

\,,
§

t _/

,fJ,,,nu

'%.;q"r §

'--t-
I

t-

. 4..
\.ã ,,,|'

.áâ.' e\

P^\
g*'.

'o,

Ê

I

oog
z
t.lJ(I
t!
LL
[!
cÍ
cc
U
UJ(,
J
LrJ

.o

oo
l-z
J
(L

+

-\ - ã

oonos" , â Êe".--'"
éi ,xr'



MEMORIAL DESCRITIVO

lmóvel:
Proprielário: PREFEITURA lvlUN. DE ALAGOINHAS
Município: ALAGOINHAS
Malrícula:
Área: 47.569.07 m'

Comarca: ALAGOINHAS

UF: BAHIA
lnsc. Municipal:
Perímêtro: 1 .201,61 m

lnicia-se a descriçáo deste perímelro no vértice -P-0001, de coordenadas Long:
38'25'í3,679" W e Lat: l2'09'44,35'1" S; deste segue confrontando com propriedade CHAGARA 1,

com os seguintes azimutes e distâncias: 141"12' e de 27,56m até o vértice -P-0002, de coordenadas
Lon: 38'25'13,108" W e Lat: 12'09'45,050" S; 140'44'e de 33,30m atê 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,decoordenadasLon:38'25'í1,449"WeLat:12'09'47,035"S,'141'03'ede11,06matéo
vértice -P-0005, de coordenadas Lon: 38"25"1'1,219" W ê Lat: í2"09'47,315" S; 151"24' e de
13,96m até o vértice -P-0006, 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-0007, de coordenadas Lon: 38'25'10,884" W e Lat:
12'09'47,936" S; 152'40' e de 21,41m atê o vértice -P-0008, de coordenadas Lon: 38"25'10,559"
W e Lat: 12'09'48,555' S; 153'20' e de 34,76m 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 até o vértice -P-0010, de
coordenadas Lon: 38'25'10,883" W e Lat: 12"09'49,871' S; 145'05' e de 37,99m atê o vértice
-P-00íí, de coordenadas Lon: 38'25'í0,164'W e Lat: 12"09'50,885" S; í46'41'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"1S' e de
26,65m até o vértice -P-0013, de coordenadas Lon: 38"25'09,021" W e Lat: 12.09'52,529', S;
153"22' e de 9,'11m até o vértice -P-0014, de coordenadas Lon: 38.25'08,886" W e Lat:
1209'52,794" S; deste segue confíontando com a FAIXA DE DOMíNtO BR-í01, com os seguintes
azimutes e distâncias: 234'08' e de 33,72m até o vértice -p-00í5, de coordenadas Lon:
38"25'09,790" W e Lat: 12"09'53,437" S; 234"47' e de 2B,5Zm até o vértice -p-00í6, de
coordenadas Lon: 38'25'10,562" W e Lat: 12"09'53,973" S; 233.49,e de B,2Bm até o vértice
-P-00í7, de coordenadas Lon: 38'25',t0,283" W e Lat: 12"09,54,132" S, 234"45,e de 6,44m até o
vértice -P-0018, de coordenadas Lon:38"25'í0,957" W e Lat: 12.09.54,253- S; 234"59'e de 21,26m
até o vértice -P-0019, de coordenadas Lon: 38.25'11,S33,,W e Lat: 12.09,54,650" S; 241"14,e de
1,72m até o vértice -P-0020, de coordenadas Lon: 38.25'11,583.' W e Lat: í2.09'54,677'. S,
255'54' e de 9,97m até o vêrtice -P-0021, de coordenadas Lon: 38.25.íí,903" W e Lat:
12'09'54,756" S, deste segue conÍrontando com propriedade da empresa CENTRAL DAS
EMBALAGENS, com os seguintes azimutes e distàncias: 327"06' e de 113.23m ató o vértice
-P-0022, de coordenadas Lon: 38'25'í3,937" W e Lat: 12.09'51,662" S; 328.30,e de 6B,OOm até o
vértice -P-0023, de coordenadas Lon: 38'25"t5,í12" W e Lat: ,1209,49,175- S; 328.28, e dê
95,21m até o vértice -P-0024, de coordenadas Lon: 38.2S'i6,759" W e Lat: 12.09.42,í34', S,
234" 59' e de 95,06m até o vértice -P-0025, de coordenadas Lon: 38.2s'í9,334" W e Lat:
12'09'48,909" S; deste segue confrontando com propriedâde da empresa BRASERV, com os
seguintes azimules e distâncias: 234"52' e de 36,26m até o vértace -p-0026, de coordenadas Lon:
3E'25'20,315" W e Lat: í2'09'49,588' S; deste segue conÍrontando com propriedade de
CLODOALDO DE CERQUEIRA E SILVA, com os seguintes azimutês e distâncias: g.04, e de
4í,96m até o vértice -P-0027, de coordenadas Lon:38"25,20,120,,W e Lat: 12"09'48,236,, S;
8'24' e de 43,80m até 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 vertace -p-0029, de coordenadas Lon: 38"25,19,211" W
e Lat: 12'09'45,561" S, 10'43' e de 20,30m até o vértice -p-0030, de coordenadas Lon:
38"25'19,586" W e Lat: 12'09'4/.,912" S; deste sêgue confrontando com propriêdade um BAR E
OUTROS, com os seguintes azimutes e distâncias: 106'00' e de 12,14m até o vértice -p-0031, de
coordenadas Lon: 38'25'í9,200" W e Lat: 12"09'45,021- s; 108"10,e de 25,02m 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 alé o vértice -P-0034, de coordenadas Lon: 38"25'17,276" W e Lat: 12"09,44,719,' S.
67'28' e de 3,21m até o vértice -P-0035, de coordenadas Loni 38"25'17,1T8,, W e Lat:
1209'44,739" S; ô7"35'e de 5,72m até o vérticê -p-0036, de coordenadas Lon: 38"25'17,003', W e



Lat: 12'09'44,668" S; 66'17' e de 1,45m até o vértice -P'0037, de coordenadas Lon:
38'25'í6,959" W ê Lat: 12'09'44,649" S; deste segue confrontando com propriedade denominado

SITIO 1, com os seguintes azimules e distâncias: 144'47' e de 26,48m até o vértice -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"16,158" w ê Lat: 'l2'09'45,575" S; 89'45'e de 7,11m até o
vértice -P-OO4O, de coordênadas Lon: 38"25"t5,923" W e Lat: 12'09'45,574" S; 60'57'e de
17,22m até o vértice -P-OO4í, 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'í5,170" w e Lat:
12"09'45,159'S, 61'07'e de í9,41m até o vértice -P-0043, de coordenadas Lon: 38'25'14'608" W
e Lat: 12'09'44,854" S; 61'10'e de 32,06m até o vértice -P-0001, de coordenadas Lon:
38'25'13,679' W e Lat: 12"09'rt4,35í' S; ponto inicial da descriçáo deste perímetro. Todas as

coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, tendo como
DATUM o SIRGAS 2OOO. Todos os azimutes e distâncias, área e perlmetro foram calculadas no

sistema local de coordenadas com origem do plano deÍinido pela média das coordenadas (sGL -
Sistema Geodésico Local).

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

SERGIO MITIDIERI

oLrvErRA:24322326s8? SITl:*í111;:iTí",",,""

Resp. Téc.: SERGIO MlTlDlERl OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL

CREA:21.211|D


