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                             LEI Nº 1.053/2015, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015. 

 
 

“AUTORIZA A CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO NÃO 
REMUNERADO DE BEM PÚBLICO” 
 
 
MÊLANIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI, Prefeita de Vargem 
Bonita, no uso de suas atribuições legais que lhe confere, faz saber a todos que 
o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
 
      Artigo 1º - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder 
direito real de uso não remunerado de bem público, bem como firmar contrato com o mesmo 
objetivo, de parte do espaço físico do imóvel recebido por doação da empresa Celulose Irani 
S.A., através da Lei Municipal n. 548/2003, (antigo Hospital), com área total 57,60 metros 
quadrados na parte inferior do prédio, para a Associação de Artesanato Broto do Galho, 
entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob n. 12.128.200/0001-03. 
 
    Parágrafo Único. A Associação utilizará a área concedida exclusivamente para 
atendimento de seus associados e fins sociais. 
 
    Artigo 2º - O prazo da concessão será de 20(vinte) anos, podendo ser 
prorrogada por igual período, através de termo aditivo, no interesse da administração pública. 
 
                         Artigo 3º- Fica a presente concessão de uso dispensada de licitação ante a 
existência do interesse público justificado. 
 
  Artigo 4º - As despesas para o cumprimento da presente Lei correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente. 
 
  Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
  Artigo 6º - Revoga-se a Lei nº 940/2013 de 30 de abril de 2013. 
 

      Vargem Bonita, 15 de setembro de 2015.  
 
 
 

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI 
Prefeita Municipal 

 
Registrado e publicado a presente Lei no Site Oficial dos Municípios – DOM em 17/09/2015, de acordo com a Lei 

Municipal nº 937/2013 de 03 de abril de 2013.  

 

 

 
SUÉLEN FAVRETTO 

Secretária de Administração e Finanças 


