
MENSAGEM N°0DA/17, D E 14 D E MARÇO DE 2017. 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL 
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES, 

Vimos, por meio da presente, enviar à essa Douta Casa Legislativa, 
o anexo Projeto de Lei que, dispõe da autorização ao Chefe do Executivo 
Municipal de Aracoiaba-CE, à concessão de direito real de auso do imóvel 
de propriedade desta Municipalidade denominado de Mercado Público 
António Joaquim de Oliveira Filho, na forma que indica e dá outras 
providências. 

Insta relatar que tal propositura faz parte de um rol de medidas 
propostas pelo Executivo Municipal que possui como fito o 
desenvolvimento do Município de Aracoiaba-Ce, mediante a geração de 
emprego e renda, haja vista que tal concessão tem a finalidade precípua 
de instalação de uma fábrica/indústria, conforme disposto de forma 
taxativa no anexo Projeto de Lei, salientando-se que as vagas de empregos 
serão, preferencialmente, ofertadas á população de Aracoiabense. 

Importante relatar à essa Meritória Casa de Leis, que a concessão a 
qual se autoriza efetivar-se-á mediante processo licitatório, conforme 
dispõe 23, 3° da Lei n° 8.666/1993, que determina a modalidade 
concorrência para tal firmação de tal contrato. 

Destarte, é de grande valia externar, ainda, que a concessão do 
prédio intitulado Mercado Público Antônio Joaquim de Oliveira Filho será 
fundamental ao desenvolvimento do Município de Aracoiaba, frente aos 
consectários gerados pela instalação de fábrica/indústria que será 
refletida em vários setores desta Municipalidade e, ainda, direta e 
indiretamente em nossos munícipes. 

Por fim, reiteramos aos Nobres colegas Vereadores protestos de 

elevada estima, admiração e respeito. 

Atenciosamente, /J / /l. ./ 
CÂMA\RA M U N I C I P A L . ABACOIABâANTÓNIO CLÁUDIO PINHEIRO 
^^CgBm t3©/c<S Prefeito Municipal 



PROJETO DE L E I N° /2017, D E 14 D E MARÇO DE 2017. 

DISPÕE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 
D E ARACOIABA-CE, D E AUTORIZAÇÃO 
À CONCESSÃO DE DIREITO REAL D E 
USO DO IMÓVEL D E PROPRIEDADE 
DESTA MUNICIPALIDADE, 
DENOMINADO MERCADO PÚBLICO 
ANTÔNIO JOAQUIM D E OLIVEIRA 
FILHO, NA FORMA QUE INDICA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL D E ARACOIABA(CE), no uso de 
suas atribuições legais, contidas na Lei Orgânica deste Município, 

FAZ saber que a CÂMARA MUNICIPAL D E ARACOIABA 
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1°. - Fica autorizado ao Chefe do Executivo Municipal de 

Aracoiaba-CE conceder o direito real de uso do imóvel de propriedade 

desta Municipalidade, qual seja, o prédio intitulado de Mercado Público 

Antônio Joaquim de Oliveira Filho. 

Art. 2** - A concessão do direito real de uso que se autoriza no artigo 

primeiro desta lei tem o caráter, eminentemente, de utilização para fins de 

instalação de fábrica/indústria, deste modo, fomentar a geração de 

emprego e renda à população de Aracoiaba, já que as vagas de emprego 

deverão ser fornecidas, preferencialmente, aos munícipes aracoiabenses. 

Art. 3° - A concessão de direito real de uso será efetivada mediante 

a realização de Processo Licitatório na modalidade Concorrência, conforme 

apregoado pelo art. 23, §3° da Lei n° 8.666/1993, bem como demais 

dispositivos legais comuns á situação em questão. 



Art. 4" - A concessão de direito real de uso de que trata esta Lei terá 

prazo máximo de 20 (trinta) anos, a partir da assinatura do instrumento 

de contrato firmado mediante ao supramencionado processo licitatório. 

Parágrafo Único - O prazo de concessão poderá ser prorrogado, 

mediante termo aditivo, quando houver interesse público devidamente 

caracterizado através de motivação expressa. 

Art. 5** - O concessionário responderá pelos encargos civis, 
administrativos e tributários que incidam sobre o imóvel objeto da 
concessão a que se refere esta Lei. 

Art. 6** - Es ta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA(CE), em 14 

de Março de 2017. 

Prefeito Municipal 


