
Estado de Santa Catarina
Município de Vargem Bonita

 LEI Nº. 914/2012, de 24 de julho de 2012.

“AUTORIZA LOCAÇÃO DE PARTE DE BEM IMÓVEL PARA 
DESENVOLVIMENTO  DE  ATIVIDADE  DE  INTERESSE 
PÚBLICO NA ÁREA DA SAÚDE”

JAIRO CASARA, Prefeito de Vargem Bonita (SC), no uso de 
suas atribuições legais, faz saber a todos que o Legislativo aprovou e ele sanciona e 
promulga a presente LEI:
                             

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, através do Fundo 
Municipal de Saúde, autorizado a locar parte de um imóvel situado à Rua José de 
Alencar nº. 501, Centro, com área de aproximadamente 220 metros quadrados, de 
propriedade da  ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
VARGEM BONITA (SC), inscrita no CNPJ/MF  sob nº 10.324.639/0001-86.
                   § 1º.  A área locada destina-se a instalação de setores da 
Secretaria  Municipal  de  Saúde  enquanto  perdurar  os  trabalhos  de  reforma  da 
Unidade Sanitária.
                    §  2º.  O  preço  da  locação  é  de  R$  2.500,00  (dois  mil  e 
quinhentos  reais),  conforme  Laudo  de  Avaliação   da  Comissão  nomeada  pelo 
Decreto nº  045/2012.
                     § 3º.   As despesas de energia elétrica e de água  ficam sob 
responsabilidade da Locadora.
                      § 4º. Além da área locada,  a Secretaria Municipal de Saúde 
poderá fazer uso de áreas comuns, tais como, corredores, cozinha, banheiros e área 
de serviço.

 § 5º. O prazo da locação será de 4 (quatro) meses, podendo 
ser prorrogado, no interesse do serviço público,  através de termo aditivo.

Art.  2º.  As despesas para o cumprimento  da presente lei 
correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir do dia 18 de julho de 2012.

  Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

           Gabinete do Prefeito em, 24 de julho de 2012.

JAIRO CASARA
Prefeito

Registrada e publicada e  nesta Secretaria em 24/07/2012.
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