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Lei n. 3.935, de 04 de abril de 2018. 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar 
imóvel ao Estado da Bahia, para uso do 
Tribunal de Justiça, e dá outras 
providências. 

 

O Prefeito do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
legais. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a doação de um 
terreno pertencente ao patrimônio público municipal, sob condições e com cláusula de 
reversão, situado no Loteamento Jardim Atlântico I, nesta cidade, com área total de 
7.260m², remanescente da área doada à Associação de Pais e Amigos Excepcionais de 
Ilhéus - APAE através da Lei nº 2.432, de 15 de maio de 1992. 

 

Art. 2º A doação prevista no art. 1º desta Lei tem por finalidade a construção de um 
novo fórum da cidade de Ilhéus para uso exclusivo do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia. 

 

Art. 3º São condições a serem observadas pelo Estado donatário, sob pena de 
reversão do imóvel doado ao patrimônio público municipal, sem qualquer tipo de 
indenização pelos bens físicos nele acrescidos: 

 

I – a construção deverá ser iniciada no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data da 
efetiva doação; 

II – a proibição de locar, sublocar, transferir, ceder ou usar o imóvel doado para finalidade 
diversa daquela prevista nesta Lei. 

 

Art. 4º Caso o Estado da Bahia não se transfira na posse do imóvel no prazo de 1 
(um) ano, a contar do recebimento da escritura de doação, o imóvel doado reverterá 
automaticamente ao patrimônio do Município de Ilhéus. 

 

Art. 5º Decorridos os prazos estipulados nos dispositivos desta Lei, e após o 
cumprimento de todos os requisitos e obrigações nela constantes, o Estado donatário 
passará a ter plena propriedade do imóvel, sem quaisquer restrições, no que se refere a 
este aspecto. 



 
 
 
 
 
 
 

 
Ilhéus, 04 de abril de 2018 – Diário Oficial Eletrônico – ANO III | Edição n. 078, Caderno I 

____________________________________________________________________________ 

 

Avenida Brasil, n. 90, Conquista, Ilhéus-BA |CEP 45650-270 |Fone: 73 3234-3500 
Página | 2 

Diário Oficial Eletrônico 

Poder Executivo 

Ilhéus-Bahia 
 

Art. 6º As despesas oriundas da respectiva transcrição da escritura pública de 
doação correrão à conta do Estado da Bahia. 

 

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ilhéus, em 04 de abril de 2018, 483º da Capitania de 
Ilhéus e 136º de elevação a Cidade. 

 

Mário Alexandre Corrêa de Sousa 

Prefeito 


