
17 
 

ITAMBÉ 

 

 

SEXTA-FEIRA • 07 DE DEZEMBRO DE 2018  

ANO II | N º 307 

 

 

 

LEI Nº 504/2018, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018. 

“Autoriza o Chefe do Poder Executivo a outorgar concessão 

de uso de bem imóvel situado na Avenida Cinquentenário, 

numero 01, desta Cidade de Itambé – BA ( antigo Superlar ), 

incluindo terreno adjacente ao imóvel, à empresa Bahia 

Delicia de Doces Industria e Comércio Ltda.” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAMBÉ – BA, nos termos do inciso 11 da Lei Orgânica Municipal faz saber a 

todos os habitantes do Município, que o Poder Legislativo Municipal aprova e Ele sanciona e promulga a seguinte 

Lei. 

Apresenta a esta casa Legislativa do Município de Itambé – BA o seguinte Projeto de Lei Municipal: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, em cessão de uso, de bem público, o imóvel público 

localizado na Avenida Cinquentenário, numero 01, Centro, Itambé – BA (antigo Superlar), à empresa Bahia Delícia 

de Doces Industria e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ sob numero 32.075.045/0001-11, na forma e condições 

estabelecidas no termo de cessão de uso constante do anexo único da presente Lei, cujo anexo passa a ser parte 

integrante. 

Art. 2º A presente cessão será de 10 (dez) anos, podendo ser renovada por igual período, conforme  prazo virá 

expresso no termo de cessão em anexo. 

Art. 3º O objeto do presente Termo destina-se exclusivamente à implantação da Fábrica da empresa Bahia Delícia de 

Doces Industria e Comércio Ltda., não podendo a cessionária dar outra finalidade ao imóvel cedido, sob pena de tal 

fato dar margem à anulação da cessão. 

Art. 4º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

      GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE ITAMBÉ- BA 04 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA 

Prefeito Municipal 
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