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LEI N° 2311/2013, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

CONCEDE O DIREITO DE USO DE IMÓVEL 
DO MUNICÍPIO A ASSOCIAÇÃO UNIÃO 
NORDESTE BRASILEIRA DA IGREJA 
ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS-
RN, no uso de suas atribuições conferidas pela 
Lei Orgânica, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

 

  Art. 1º - Fica cedido o direito de uso, a título gratuito, pelo prazo de 20 

(vinte) anos, renovável por mais 20 (vinte) anos, a contar da assinatura do 

contrato, 01 (um) terreno, medindo 17,95 m x 33,00 m (dezessete e noventa e 

cinco por trinta e três metros), totalizando uma área de 543,51 m2 (quinhentos 

e quarenta e três e cinquenta e um metros quadrados), com as seguintes 

delimitações: ao sul com terreno pertencente a Prefeitura Municipal de 

Parelhas, ao norte com a Liga de desportista, ao oeste com a Rua Dr. Mauro 

Duarte e ao leste com o campo de futebol laurentino Bezerra. 

Art. 2º - A ASSOCIAÇÃO UNIÃO NORDESTE BRASILEIRA 

ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA, com CNPJ sob o nº 01.104.932/0001-47, será 

beneficiada com o terreno supramencionado e comprometer-se-á a edificar 

num prazo de 02 (dois) anos, na qual deverá ser aprovada pela Administração 

Pública respeitando o Código de Postura e do Meio Ambiente do Município. 

  § 1º - Caso a Associação beneficiada não efetive a edificação no prazo 

de 02 (dois) anos, o referido imóvel retornará para o patrimônio do Município de 

Parelhas. 
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  § 2º - Caso o referido imóvel não seja utilizado devidamente pela 

Associação ora beneficiada para os fins que se propõem no seu Estatuto Social 

ou ficar abandonado sem o devido uso, a cessão será automaticamente 

revogada retornando o imóvel para o patrimônio do Município acrescido das 

respectivas benfeitorias sejam elas: necessárias, úteis ou voluptuárias. 

§ 3º - Havendo a extinção, dissolução ou falência da Associação que 

está sendo beneficiada com a presente cessão do imóvel acima citado, o 

patrimônio que for edificado no referido imóvel, retornará ao Município com 

todas as benfeitorias existentes. 

 Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 
Parelhas/RN, 02 de dezembro de 2013. 

 
 

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS 
Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


