
LEI N° 3.220/2017

AUTORIZA  O  MUNICÍPIO  A  REALIZAR
CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL URBANO
PARA A ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE
RESTINGA SÊCA.

PAULO RICARDO SALERNO, PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA
SÊCA,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo
a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o município autorizado a realizar concessão de uso do imóvel abaixo
especificado para a Associação dos Feirantes de Restinga Sêca – AFEIRES:

- Um terreno com área superficial de 600,00 m² (seiscentos metros quadrados),
dentro de uma área maior  de 6.300,00 m² (seis  mil  e trezentos  metros  quadrados) com a
seguinte  descrição:  Um  terreno,  sob  o  n°  3,  com  área  superficial  de  6.300,00  metros
quadrados, situado na zona urbana desta cidade, na Rua Moisés Cantarelli, lado par, no setor
02, no quarteirão n° 11, formado pelas ruas Moisés Cantarelli, Francisco Giuliani, Edmundo
Bischoff e Nossa Senhora do Calvário, constante da Escritura nº 5466, Livro nº 02, Folha 01
do Cartório de Registro de Imóveis de Restinga Sêca.

Art. 2º A presente concessão de uso tem por objetivo possibilitar à associação um
local apropriado para a comercialização de produtos da agricultura familiar e destinar-se-á
exclusivamente para a construção de um espaço para abrigar a feira do produtor, com recursos
oriundos da Consulta Popular.

Art.  3º  As benfeitorias  que forem construídas  deverão  ter  prévia  anuência  do
Poder Executivo.

Art. 4º A concessão de uso será realizada mediante celebração de contrato,  no
qual, além dos dispositivos supra, deverão constar as seguintes cláusulas:

a)  Obrigação  da  associação  de  manter  e  conservar  o  imóvel  em permanentes
condições de uso, inclusive ficando sob sua responsabilidade as despesas com água e energia
elétrica.

b)  Rescisão  de  contrato,  sem  indenização  por  benfeitorias  construídas  pela
associação, se a entidade der destinação diversa ao imóvel, ficar inativa, vier a dissolver-se ou
descumprir as obrigações contratuais.

Parágrafo  único.  O  Executivo  Municipal,  por  intermédio  da  Secretaria  de
Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, fiscalizará a execução do contrato.

Art. 5º  A concessão de uso ora outorgada à Associação será realizada por prazo
indeterminado e com dispensa de concorrência pública por se tratar de relevante interesse
público.

Art. 6º Fica revogada a Lei Municipal n° 3.134 de 14 de outubro de 2015.



Lei nº 3.220/2014 – fl 2

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aos 10 de Fevereiro de 2017.

PAULO RICARDO SALERNO 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se.

JOÃO IRAJÁ ROSA DA SILVA 
     Sec. Mun. de Administração


