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Prefeitura Municipa'l de Ja 

LEI N° 3.499, DE 27 DE ABRIL DE 2 .006 
\,-_. 

(Dispõe sobre a Concessão de Direito Real de Uso de um terreno de propriedade do 

Município à Igreja Evangélica Assembléia de Deus, Ministério COMADERJ, e dá outras 
providências. ) . 

JosÉ CARLOS HORI, Prefeito Municipal de Jaboticabal , Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

Faz saber que a Câmara Municipal de Jaboticabal , em sua sessão de 03 de 

abril de 2.006 , decretou e ele sanciona e pr omulga a seguinte Lei : 

Artigo 1 ° - Fica o Poder Executivo do Município de Jaboticabal 
autorizado a Conceder Direito Real de Uso, pelo prazo de 20 (vinte) anos, à Igreja 
Evangélica Assembléia de Deus , Ministéri o da COMADERJ, inscrita no CNPJ sob nO 

01.548 .582/0001-08 , de um terreno aqu i denominado de "D", parte de uma área maior, ou 

seja , da área do Sistema de Lazer do Loteamento Jardim Angélica, situado na Avenida 

Minotti Ruaro , s/no, distante à 35,02 metl"OS de alinhamento da Avenida Minotti Ruaro, 

nesta cidade e comarca de Jaboticabol , cujas medidas, confrontações e demais 
caracter ísticas são as seguintes: de quem de frente da Rua Batista Tibério de Almeida olha 

para o terreno mede 25,50 metros, de f rente para a mencionada via pública; do lado 

esquerdo da frente aos fundos mede 69 ,05 metros, confrontando com a propriedade de 

José Capalbo NetTo; do lado direito da frente aos fundos mede 69 ,85 metros, 

confrontando com os terrenos aqui denominados de "C" e "B", e finalmente na linha dos 

fundos mede 24 ,80 metros confrontando com o terreno aqui denominado de "A" (para o 

prolongamento da Rua Norival Lacerda); per f azendo o terreno a área de 1.746,66 metros 

quadrados. 

Ar'tigo 2° - O imóvel descrito no art igo 1° será dado em Concessão de 

Direi t o Real de Uso para nele ser edificado um borracõo destinado a ministrar palestras 
educativas aos dependentes químicos; criação de uma creche-escola e aulas de músicas às 

crianças carentes do Município. 

Artigo 3° - A Concessão de Direito Real de Uso poderá ser contratada 

por instrumento públ ico ou part icular . 

Artigo 4° - A Igr eja Evangéli ca Assembléia de Deus , Ministério da 
COMADERJ , se obrigar á a reverter ao Patrimônio Municipal o imóvel ora dado em 

concessão , desde que nua cumpra as se9 ui n l" ~s condições que lhe suo impostas por esta Lei: 

a) iniciar a const rução de que trata o artigo 2° dentro do prazo de 6 

(seis) meses a contar do ato de Concessão e não concluí-Ia no prazo de 2 (dois) anos; 

bj dar destinação dife.l'ente ao bem ora cedido; 

c) interromper o fun cionamento da entidade por mais de 2 (dois) anos. 
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Parágrafo Único - OcolTendo às hipóteses previstas neste artigo, o bem 

mencionado reverterá ao Patrimônio do Município independente de notificação , interpelação 

judicial ou extrajudicial, sem qualquer indenização pelo Município, por benfeitoria nele 

efetuada pela concessionária, sendo defeso a esta igualmente invocar o direito de 
retenção. 

Artigo 5° - No ato da Concessão de Direito Real de Uso, a Prefeitura do 
Município fará constar às condições estipuladas no artigo 4° e seu parágrafo único e as 

demais que forem necessárias para acautelar os interesses do município. 

Artigo 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de Sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário , em especial os Artigos 2°, 3° , 4° e seu Parágrafo 
Único e 5° da Lei nO 2.493 , de 20 ae setembro de 1996. 

Prefeitura Municipal de Jabotitabal, aos 27 de abril de 2.006 . 

Secretário de A.dministração e 

Recursos Humanos 

Registrada e publicada no Setor de Seaetario Geral , aos 27 de abril de 2.006. 

IVANA MARIA MARQUES QUINTINO 
Assistente Administrativo 
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