
Estado de Santa Catarina
Município de Vargem Bonita

           LEI N. 927/2012,  de 06 de dezembro de 2012.

“DEFINE  LOCAL  PARA  INSTALAÇÃO  DE  ESTAÇÃO  DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

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

             Art. 1º.   Fica definido o local para instalação de Estação de 
Tratamento de Esgoto – ETE, qual seja, área situada no imóvel inscrito no Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Catanduvas (SC), sob a matrícula n. 3.155, 
conforme croqui em anexo, que passa a integrar o texto desta Lei.

                       Parágrafo Único. A definição do local deriva de Parecer Técnico 
elaborado  pela FUNASA,  o qual passa a fazer parte integrante desta Lei, através 
do qual  se concluiu  que no perímetro urbano do Município seria este o único local 
adequado para a instalação da Estação de Tratamento de Esgoto.

                        Art. 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a tomar as 
providências  necessárias para a aquisição da área escolhida,  observados os 
ditames legais.

 
    Art. 4º.  As despesas para o cumprimento da presente Lei 

correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

    Art. 5º.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

      Vargem Bonita, 06 de dezembro de 2012. 

JAIRO CASARA
Prefeito 
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