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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 

ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 13.654.454/0001-28 

PROJETO DE LEI Nº 06/2021, de 05 de julho de 2021. 

Dispõe sobre alterações na Lei Municiai n!.!Z60, de 18 de agosto 
de 2020 -Que Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 
Termo de Cessão de Uso do Ginásio de Esporte Municipal 
Expedido Guilherme Cunha, com área de 1.907,28m2 (um mil, 
novecentos e sete e vinte e oito metros quadrados), e toda área 
remanescente do dito Ginásio MunidpalCenecistaProfª Rosita 
Teixeira, com área livre de 8.705,09m2 (oito mil, setecentos e 
cinco vírgula zero nove metros quadrados), perfazendo uma 
área total de 10.894,04m2 (dez mil oitocentos e noventa e 
quatro vírgula zero quatro metros quadrados), para 
construção de Unidade Escolar, com o Estado da Bahia por 
intermédio da Secretaria Estadual de Educação, e dá outras 
providências. - estabelece condições para o uso do bem cedido; 
autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar Cessão de Uso 
de área de 1.962,82m2 (um mil, novecentos e sessenta dois 
metros quadrados e oitenta e dois centésimos de metro 
quadrado) contigua à área já cedida, onde está localizada a 
piscina do Escola Municipal Benedicto Araújo, perfazendo uma 
área total de 12.856,86 (doze mil, oitocentos e cinquenta e seis 
metros quadrados e oitenta e seis centésimos de metro 
quadrado); inclui, exclui e promove ajustes em dispositivos e nos 
anexos e dá outras providências. 

O PREFEI~TO MUNI:CIP:AI:. DE FORMOSA DO RIO PRETO, 
ESTADO DA BAHIA, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

AFt. 1!1. Os artigos 1º, 2Q, 3º, 42 e 5º, além dos anexos da Lei Munidal.nº 260, de 18de agosto de 
2020 - Que Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Cessão de Uso do Ginásio 
de Esporte Municipal Expedido Guilherme Cunha, com área de 1.907,28m2 (um mil, novecentos 
e sete e vinte e oito metros quadrados), e toda área remanescente do dito Ginásio Municipal 
Cenecista Pro fª Rosita Teixeira, com área livre de 8. 705,09m2 (oito mil, setecentos e cinco vírgula 
zen;;. nove metros quadrados), perfazendo uma área total de 10.894,04m2 (dez mH oitocentos e 
noventa e quatro vírgula zero quatro metros quadrados), para construção de Unidade Escolar, 
com o Estado da Bahia por intermédio da Secretaria Estadual de Educação, e dá outras 
:providências, passa do:ravante a vigorar corfl a seguinte redação modificativa, exclusiva e 
inclusiva: 
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"Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar Cessão de Uso do 
Ginásio de Esportes Expedito Guilherme Cunha, com área de 1.907,28m2 (um mil, 
novecentos e sete metros quadrados e vinte e oito centésimos de metro quadrado), área 
onde está localizada a piscina da Escola Municipal Benedicto Araújo, com área de 
1.962,82m2 (um mil, novecentos e sessenta dois metros quadrados e oitenta e dois 
centésimos de metro quadrado) e toda a área remanescente do antigo Ginásio Cenecista 
Professora Rosita Teixeira, com área de 8.705,09 m2 (oito mil, setecentos e cinco metros 
quadrados e nove centésimos de metro quadrado), perfazendo uma área total de 
12.856,86 (doze mil, oitocentos e dnquenta e seis metros quadrados e oitenta e seis 
centésimos de metro quadrado) com o Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria 
Estadual de Educação, transferindo-se para o Estado cessionário a posse imediata dos 
bens ora cedidos, permencendo com o Município cedente o domínio dos imóveis objeto 
da cessão. 

Art. 2º - A Cessão de Uso de que trata esta lei será regida pelo Termo constante no 
anexo único, terá o prazo de 20 (vinte) anos e a utilização do bem deverá se dar de acordo 
com as condições abaixo estabelecidas: 

1- O Estado cessionário deverá promover no bem objeto da cessão a construção de um 
camplexo educacional constituído de: 

a) Uma nova unidade escolar com 36 (trinta e seis) salas; 
b) Uma quadra, incorporando e adequando o Ginásio de Esportes Expedito Guilherme 

Cunha; 
c l Um anfiteatro; 
d) Uma biblioteca; 
e) Uma piscina ou outro equipamento mais adequado, incorporando e adequando a 

piscina da Escola Municipal Benedicto Araújo; 

H - O Ginásio de Esportes Expedito Guilherme Cunha, mesmo depois de sofrer 
adequações e de ser incorporado ao novo complexo educacional deverá permanecer com 
a mesma nomenclatura. 

IH- A biblioteca deverá receber o nome de "Biblioteca Professora Rosita Teixeira". 

IV- O complexo educacional que será construído no bem objeto da presente Cessão de 
Uso receberá o nome de "Complexo Educacional Benedicto Araújo". 

V- Toda a população formosense, e não apenas aos alunos do complexo educacional, 
terão acesso ao Anfiteatro e à .Biblioteca~ 

Art. 3º - O Estado da Bahia disponibilizará, através de instrumento próprio, para uso 
do município de For:mosa do Rio PFeto, os prédios e n:spectivas áreas dos Colégios 
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l;:_~t<!dl.!ais IsabelA:raújo da Silva e E:dga:rct Santos e ainda o Centro Territorial de educação 
Vale do Rio Preto. 

§ 1 º O Colegio Estadual Edgar Santos e sua :resectiva área, ruja posse já se encontra 
sob a Municipalidade, será disponibilizado imediatamente após a aprovação desta lei, 
enquanto o Colégio Estadual Isabel Araújo da Silva e o Centro Territorial de educação Vale 
do ruo Preto, com suas :respctivas áreas, serão disponibilizados após a construção do 
Complexo Educacional previsto neste diploma. 

§ 2º O Município de Formosa do Rio Preto deverá utilizar os prédios e áreas 
mencionadas no caput deste artigo pa:ra construir, instalar ou implementar 
equipamentos municipais existentes ou que venham a surgir. 

A:rt. 4º - O Poder Executivo Municipal deverá prever, nas propostas orçamentárias 
anuais, dotações suficientes para a consecução do quanto disposto no artigo anterior. 

A:rt. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei serão atendidas à conta de 
dotações orçamentárias próprias do Estado da Bahia, no que lhe couber." 

Art. 2º. Ficam acrescidos os artigos 6º e 7º com a redação que lhe é dada abaixo: 

A:rt. 6º - O Município Cedente poderá promover a :reversão da Cessão de Uso aqui 
estabelecida se o bem ora cedido não for utilizado para o fim a que se destina. 

Art~ 7º - As demais normas e condições desta Cessão serão estabelecidas no Termo de 
Cessão de Uso e aplicada a legislação pertinente à espécie. 

Art. 32• O Termo de Cessão de Uso anexo a esta Lei, mantidos os dispositivos não referidos, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

'Termo de Cessão de Uso 
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CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

O presente Termo tem por objeto a Cessão de Uso, a título gratuito, pelo CEDENTE, de 
imóvel denominado Ginásio de Esportes Expedito Guilherme Cunha, com área de 
1.907,28m2 (um mil, novecentos e sete metros quadrados e vinte e oito centésimos de 
metro quadrado}. área onde está localizada a piscina da Escola Municipal Benedicto 
Araúfo, com área de 1.962,82m2 {um mil, novecentos e sessenta dois metros quadrados 
e oitenta e dois centésimos de metro quadrado) e toda a área remanescente do antigo 
Ginásio Cenecista Professora Rosita Teixeira; com área de 8.705,09 m 2 (oito mil, 
setecentos e cinco metros quadrados e nove centésimos de metro quadrado), perfazendo 
uma área total de 12.856,86 {doze mil, oitocentos e cinquenta e seis metros quadrados e 
oitenta e seis centésimos de metro quadrado), situado na Avenida Juscelino Kubitschek, 
quadra 77, lote 141, Centro, inscrição imobiliária 0012.0141.000, nesse município, 
conforme planta em anexo. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA FINALIDADE 

A cessão de uso ajustada por este instrumento tem por finalidade a utilização, pelo 
CESSIONÁRIO, do bem referido na cláusula anterior, exclusivamente para o seguinte: 

I - O Estado cessionário deverá promover no bem objeto da cessão a construção de um 
complexo educacional constituído de: 

a) Uma nova unidade escolar com 36 (trinta e seis) salas; 
b} Uma quadra, incorporando e adequando o Ginásio de Esportes Expedito Guilherme 

Cunha; 
c) Um anfiteatro; 
d) Uma biblioteca; 
e) Uma piscina ou outro equipamento mais adequado, incorporando e adequando a 

piscina da Escola Municipal Benedicto Araújo; 

n - O Ginásio de Esportes Expedito Guilherme Cunha, mesmo depois de sofrer 
adequações e de ser incorporado ao novo complexo educacional deverá permanecer com 
a mesma nomenclatura. 

IH- A bibHoteea deverá receber o nome de "Biblioteca Professora Rosita Teixeira''. 

IV- O complexo educacional que será construído no bem objeto da presente Cessão de 
Uso receberá o nome de "Complexo Educacional Benedicto Araújo". 

V- Toda a população formosense, e não apenas aos alunos do complexo educacional, 
terão acesso ao Anfiteatro e à Biblioteca. 

§ 12 O Cessionário deverá, a titulo gratuito e através de instrumento préprio, outorgar 
o para o município de Formosa do Rio Preto, o uso prédios e respectivas áreas dos 
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Colégj,os Estaduais Isabel Araújo da Silva, situado na Rua Elpidio Santana,. nº 85 e Edgard 
Santos, situado na Avenida Bahia, nº 205 e ainda o Centro Territorial de educação Vale do 
Rio Preto, situado na Avenida Itaberaba, nº 123. 

§ 2º O Colégio Estadual Edgar Santos e sua respectiva área, cuja posse já se encontra 
sob a Municipalidade, será disponibilizado imediatamente, enquanto o Colégio Estadual 
Isabel Araújo da Silva e o Centro Territorial de educação Vale do Rio Preto, com suas 
respctivas áreas, serão disponibilizados após a construção do Complexo Educacional 
previsto no diploma legal do qual este anexo é parte integrante. 

§ 3º O Município de Formosa do Rio Preto deverá utilizar os prédios e áreas 
mencionadas nesta dáusuia para construir, instalar ou implementar equipamentos 
municipais existentes ou que venham a surgir. 

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover os remanejamentos e as alterações 
necessárias no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei 
Orçamentária Anual (Orçamento Anual), a fim de dar fiel cumprimento a esta Lei. 

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 


