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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 

 
• Lei nº 863/2011 - Altera a Lei nº 724/2006, redefine o Perímetro 

Urbano, anteriormente fixados na Lei e cria a Zona Especial de 
Consolidação Estratégica - ZECE, definindo os parâmetros 
urbanísticos aplicáveis á Zona criada. 

• Lei nº 865/2011 - Altera a Lei 724/2006 que dispõe sobre o Plano 
Diretor Participativo Municipal da Cidade de Simões Filho. 

• Lei nº 868/2011 - Dispõe sobre a concessão de uso especial para fins 
de moradia, a concessão de direito real de uso, alienação e avaliação 
de imóveis. 

• Comunica Tomada de Preços Nº 013/2011 - Objeto: Contratação de 
serviço de pavimentação viária, drenagem, contenção de encostas 
nas localidades de Simões Filho i, São Miguel no município de 
Simões Filho - BA. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CNPJ N: 13.927.827/0001-97  

COMUNICA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS 
INTERESSADOS QUE REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE:  

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2011, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA, 
DRENAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NAS LOCALIDADES DE SIMÕES FILHO I, SÃO MIGUEL NO 
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - BA, COM DATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E ABERTURA NO 
DIA 23/01/2012, ÀS 09:30H. OS INTERESSADOS PODERÃO OBTER INFORMAÇÕES E/OU O EDITAL NA 
SALA DA COEL - NA PRAÇA 07 DE NOVEMBRO, Nº 359 - CENTRO, SIMÕES FILHO/BA - TEL 3296-8300 
RAMAL 299. CARLOS FREDERICO FRAGA - PRESIDENTE DA COEL.  
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                GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 862/2011 
“Altera e acrescenta dispositivos à 
Lei Orgânica do Município de 
Simões Filho e dá outras 
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, faz saber que o 
Poder Legislativo Municipal promulga e manda publicar, para os devidos efeitos, a 
seguinte Emenda à Lei Orgânica do Município: 

Art. 1º - O Art. 3º da Lei Orgânica do Município de Simões Filho passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Constitui patrimônio do Município seus direitos, ações, bens móveis e imóveis 
e as rendas provenientes do exercício das atividades de sua competência e da 
prestação dos seus serviços.” 

Art. 2º - O Art. 10, inciso XIII da Lei Orgânica do Município de Simões Filho passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

“XIII – Dispor sobre a administração, utilização e alienação dos seus bens, 
cabendo-lhe:

a) adquirir bens, inclusive através de desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública ou interesse social; 

b) aceitar legados e doações; 
c) dispor sobre concessão, permissão, cessão e autorização de uso de 

seus bens;” 

Art. 3º - O inciso II do artigo 112 da Lei Orgânica do Município de Simões Filho fica 
acrescido da alínea l, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 112 
...
II - ... 
k) concessão de uso especial para fins de moradia; 
l) outros instrumentos previstos em lei.” 

Art. 4º - Acrescenta-se o Título XIII - DOS BENS MUNICIPAIS à Lei Orgânica do 
Município de Simões Filho com a seguinte redação: 

“Título XIII – Dos Bens Municipais 

Art. 244 – A alienação de bens municipais, subordinada à existência de 
interesse público devidamente justificado, será sempre precedida da avaliação 
e obedecerá as seguintes normas: 
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I – quando imóveis, será precedida de autorização legislativa, dispensada a 
concorrência nos casos de doação, permuta, investidura, dação em pagamento 
e integralização ao capital da empresa pública ou sociedade de economia mista 
de que o Município seja majoritário; 

II – quando móveis, dependerá de licitação, dispensada esta nos casos de 
permuta, doação e ações que serão vendidas em bolsa, após autorização 
legislativa; 

III – será também dispensada de autorização legislativa e concorrência a 
alienação de área ou lote de até 120,00m² destinada a habitação de pessoa 
comprovadamente pobre se atendido o preço mínimo fixado em avaliação 
administrativa, não sendo permitida a alienação de mais de uma área ou lote à 
mesma pessoa. 

Art. 245 – O Município, observado o interesse público, promoverá, através de 
investidura, a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área 
remanescente ou resultado de obras públicas ou modificações de 
alinhamentos, dispensadas a autorização legislativa para áreas de até 
300,00m² e a concorrência quando atendido o preço mínimo fixado em 
avaliação administrativa. 

§ 1º - Quando a área remanescente por sua localização, interessar a mais de 
uma propriedade limítrofe, será exigida a concorrência, salvo se houver 
renúncia expressa dos demais interessados. 

§ 2º - Caso o proprietário lindeiro não manifeste interesse pela aquisição da 
área remanescente, o Município proibirá o seu uso. 

§ 3º - Para efeito do estabelecido nos parágrafos anteriores, o Executivo 
identificará as áreas remanescentes e desenvolverá as ações que se fizerem 
necessárias à sua alienação. 

Art. 246 – Os bens do Município somente poderão ser doados a entidades de 
direito público, a instituições de assistência social e sociedades cooperativas de 
interesse social ainda assim mediante autorização legislativa e estabelecimento 
de cláusula de reversão, para os casos de desvio de finalidade ou de não 
realização, dentro do prazo de 2 (dois) anos contados a partir da efetivação da 
doação, das obras necessárias ao cumprimento de sua finalidade. 

Parágrafo Único – Lei especial estabelecerá outros requisitos e condições para 
efetivação das doações. 

Art. 247 – Para efeito de alienação ou concessão de direito real de uso de bens 
imóveis municipais, a avaliação administrativa será processada tomando-se por 
base os preços vigentes no mercado imobiliário. 

Parágrafo Único – A Lei poderá estabelecer condições facilitadas de 
pagamento, na hipótese de alienação ou concessão de direito real de uso de 
terrenos integrantes de programas habitacionais para população de baixa 
renda.
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Art. 248 – O Município poderá conceder direito real de uso de seus bens 
imóveis, mediante prévia avaliação, autorização legislativa e processo 
licitatório. 

§ 1º - A concessão de direito real de uso, remunerada, com imposição  de 
encargo ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real 
resolúvel, terá por objeto, apenas, terrenos para fins específicos de 
regularização de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, 
cultivo de terra, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de 
subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. 

§ 2º - Na hipótese de bens imóveis construídos e destinados ou efetivamente 
utilizados no âmbito de programas habitacionais de interesse social ou de 
regularização fundiária de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou 
entidades da administração pública, a concessão de direito real de uso para 
fins de moradia poderá ser outorgada de forma gratuita, dispensada a 
autorização legislativa e licitação, para imóveis de área ou fração ideal de 
terreno não superior a 400,00m² (quatrocentos metros quadrados). 

§ 3º - Na hipótese de fração ideal dos terrenos ou bens imóveis construídos 
efetivamente utilizados como locais de realização de quaisquer cultos 
religiosos, a concessão de direito real de uso, será outorgada de forma gratuita, 
dispensada a autorização legislativa e licitação para áreas de terreno não 
superior a 400,00m² (quatrocentos metros quadrados) nos imóveis situados em 
áreas objeto de programas públicos de regularização fundiária. 

Art. 249 - O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante 
cessão, permissão e autorização, conforme o caso, desde que atendido o 
interesse público. 

§ 1º - A cessão de uso será feita sempre a prazo determinado, através de: 

I – contrato administrativo, mediante concorrência, com remuneração ou 
imposição de encargos, quando pessoa jurídica de direito privado.  A 
concorrência poderá ser dispensada quando o uso se destinar a concessionária 
de serviço público, a entidades assistenciais, ou verificar-se relevante interesse 
público, devidamente justificado; 

II – ato administrativo, gratuitamente ou em condições especiais, independente 
de concorrência, quando pessoa jurídica de direito público, autarquias 
municipais, empresa pública e sociedade de economia mista de que o 
Município seja majoritário: 

§ 2º - A permissão de uso, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será 
feita sempre a título precário, por ato administrativo, mediante remuneração ou 
com imposição de encargos. 

§ 3º - a autorização de uso, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será 
feita a título precário mediante remuneração ou com imposição de encargos, 
por ato administrativo e para atividade ou uso específico, em caráter eventual. 



Esta edição encontra-se no site: www.simoesfilho.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Simões Filho

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7D45DKXED5AI/ENTDEPXOQ

Quinta-feira
5 de Janeiro de 2012
14 - Ano IV - Nº 919

                ESTADO DA BAHIA 
               PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
                GABINETE DO PREFEITO

Art. 250 – Atendido o interesse público, o uso de qualquer bem público 
municipal por associação representativa de bairro será gratuito desde que 
devidamente autorizado pelo Legislativo e aprovado pelo Executivo. 

§ 1º - Somente poderão ser beneficiadas as associações sem fins lucrativos, 
devidamente registradas, reconhecidas de utilidade pública e com, no mínimo, 
um ano de fundação. 

§ 2º - Lei específica regulará os prazos e condições gerais de uso de bens 
municipais pelas associações referidas neste artigo. 

Art. 251 – Os bens objeto de concessão, permissão, cessão e autorização de 
uso terão atualizadas, permanentemente, suas condições contratuais, de sorte 
que reflitam, objetivamente, remuneração ou encargo compatível com os 
resultados econômicos auferidos pelos respectivos beneficiários. 

Art. 252 – É vedado ao Município a constituição de enfiteuse, subordinando-se 
às existentes, até sua extinção, às disposições da legislação federal pertinente, 
inclusive no tocante ao direito de resgate do aforamento. 

Art. 253 – O Município, considerado o interesse público, poderá admitir à 
iniciativa privada, a título oneroso, conforme o caso, o uso do subsolo ou do 
espaço aéreo de logradouros públicos para a construção de passagens ou 
equipamentos destinados a segurança ou conforto dos transeuntes e usuários 
ou para outros fins de interesse urbanístico. 

Art. 254 – O Executivo Municipal manterá atualizado cadastro de bens imóveis 
municipais de domínio pleno, aforados, arrendados ou submetidos a contratos 
de concessão, permissão, cessão, autorização de uso, devidamente 
documentado, devendo uma cópia desse cadastro ficar permanentemente à 
disposição de Câmara de Vereadores. 

Art. 255 – Aquele que, até 30 de junho de 2001, possui como seu, por 5 (cinco) 
anos, ininterruptamente, e sem oposição, até 250,00m² (duzentos e cinquenta 
metros quadrados) de imóvel público situado em área urbana, utilizando-o para 
sua moradia ou da sua família, tem direito à concessão de uso especial para 
fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja 
proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou 
rural.

§ 1º - A concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de 
forma gratuita ao homem ou à mulher, ao a ambos, independentemente do 
estado civil. 

§ 2º - O direito que trata este artigo não será reconhecido ao concessionário 
mais de uma vez. 

§ 3º - Para efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua de pleno direito, na 
posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da 
abertura da sucessão. 
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§ 4º - O direito de concessão de uso especial para fins de moradia é transferível 
por ato inter vivos e causa mortis. A transferência por ato inter vivos somente 
considerar-se-á operada mediante a prévia e expressa anuência do Município. 

Art. 256 – Nos imóveis públicos municipais de que trata o art. 255, com mais de  
250,00 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), que, até 30 de junho de 
2001, estavam ocupados, por 5 (cinco) anos, ininterruptamente e sem 
oposição, por população de baixa renda para sua moradia quando não for 
possível identificar os terrenos ocupados por possuidores individuais, a 
concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de forma 
coletiva, desde que estes não sejam proprietários ou concessionários, a 
qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural neste município. 

§ 1º - O possuidor pode, para fim de contar o prazo exigido por este artigo e 
pelo anterior, acrescentar sua posse à de seu antecessor, desde que ambas 
sejam contínuas. 

§ 2º - Na concessão de uso especial para fins de moradia será atribuída fração 
ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno 
que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os ocupantes, 
estabelecendo frações ideais diferenciadas. 

§ 3° - A fração ideal atribuída a cada possuidor não poderá ser superior a 
250,00m² (duzentos e cinquenta metros quadrados). 

§ 4º - Aplica-se o disposto nos parágrafos do art. 255 à hipótese de concessão 
de uso especial de que trata este artigo. 

Art. 257 – O Poder Executivo, mediante lei, definirá o conceito de população de 
baixa renda. 

Art. 258 – O título de concessão de uso especial para fins de moradia será 
obtido pela via administrativa, perante o órgão competente da Administração 
Pública ou, em caso de recusa ou omissão deste, pela via judicial. 

Parágrafo Único – O direito de concessão de uso especial para fins de moradia 
extingue-se no caso de o concessionário dar ao imóvel destinação diversa da 
moradia, para si ou sua família. 

Art. 259 – É facultado ao Poder Executivo dar autorização de uso àquele que, 
que, até 30 de junho de 2001, possui como seu, por 5 (cinco) anos, 
ininterruptamente, e sem oposição, até 250,00m² (duzentos e cinquenta metros 
quadrados) de imóvel público situado em área urbana, utilizando-o para fins 
comerciais ou misto, observando os critérios definidos em Lei. 

§ 1º - A autorização de uso de que trata este artigo, será concedida de forma 
gratuita para pequenas e micro empresas e de forma onerosa para as 
empresas de médio e grande porte. 

§ 2º - O possuidor pode, para fim de contar o prazo exigido por este artigo, 
acrescentar sua posse à de seu antecessor, contanto que ambas sejam 
contínuas.
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§ 3º - É facultado ao Poder Executivo assegurar o exercício do direito de que 
trata o caput deste artigo em outro local na hipótese do imóvel ocupado ser: 

I – de uso comum do povo; 

II – destinado a projeto de urbanização; 

III – de interesse de defesa nacional, da preservação ambiental e de proteção 
dos ecossistemas naturais; 

IV – situado em via de comunicação; 

V – situado em local que possa acarretar, consoante parecer do órgão técnico 
competente, risco à vida e à saúde dos ocupantes.” 

Art. 260 – É facultado ao Município regularizar a situação fundiária de 
possuidores de documentos de posse ou propriedade outorgados por 
administrações anteriores, observados sempre os pressupostos legais. 

Art. 5º - Ficam renumerados os Art. 244 e 245 da Lei Orgânica do Município de 
Simões Filho passando a vigorar sob os números 261 e 262, respectivamente. 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 7º - Revogam-se às disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, 07 dezembro de 2011. 

JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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