
 

 

LEI Nº 2.394/2020 

 

Dispõe sobre concessão de uso de bens públicos e dá outras 

providências. 

 

 

VALDIR BUGS, Prefeito Municipal de Romelândia, Estado de 

Santa Catarina, no uso das atribuições legais dispostas na Lei 

Orgânica Municipal e demais vigentes: faço a todos os habitantes 

do Município saber que a  Câmara de Vereadores aprovou e EU 

sanciono a presente  Lei: 

  

 

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão de uso das  instalações dos 

poços artesianos e sistemas de reservatório e distribuição de água instalados nas seguintes 

comunidades: 

  

a) Linha 35- (poço artesiano) na servidão que consta no imóvel de matrícula 4.381, no Ofício 

de Registro de Imóveis da Comarca de  Anchieta-SC; e (reservatório) na servidão que consta 

no imóvel de matrícula nº 4.390, no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de  Anchieta-

SC; 

 

b) Linha Alto Navegantes (poço artesiano) na servidão que consta no imóvel de matrícula nº 

3.452, no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de  Anchieta-SC; e (reservatório) na 

servidão que consta no imóvel de matrícula nº 3.452, no Ofício de Registro de Imóveis da 

Comarca de  Anchieta-SC; 

 

Parágrafo único: A concessão de uso será em favor das seguintes associações: 

 

I - Associação de Água Linha 35 – CNPJ nº 30.934.556/0001-16 

 

II - Associação da Água Linha Alto Navegantes – CNPJ nº 33.398.361/0001-97  

 

Art. 2º A finalidade da concessão é a distribuição de água potável paras os moradores das 

referidas comunidades. 

 

Art. 3º São obrigações das associações beneficiadas com a concessão de uso: 

 

I- Utilizar as instalações do poço artesiano e sistema de reservatório e distribuição de 

água exclusivamente no atendimento à demanda e necessidades da comunidade. 

 

II- Disponibilizar, às suas expensas, pessoal habilitado para a operação das instalações e 

do sistema de captação, reservatório e distribuição de água, arcando com todos os 

encargos, obrigações sociais e trabalhistas decorrentes. 

III- Manter, às suas expensas,  a manutenção de todas as instalações a serem concedidas, 

dentre elas a energia elétrica utilizada, devendo transferir a titularidade da fatura da 

energia elétrica para o nome da Associação no prazo de até 20  (vinte) dias da 

assinatura do Termo de Concessão de Uso. 

IV- Obter, junto aos órgãos competentes as licenças ambientais necessárias para o 

funcionamento do poço artesiano. 



 

 

 

V- Responsabilidade por todo e qualquer  eventual prejuízo causado ao município, aos 

usuários e à terceiros.  

 

Art. 4º A Concessão de uso será  na modalidade administrativa, gratuita,   e formalizada em 

termo próprio,  no qual serão  estabelecidas as condições de utilização do bem, com observância 

às disposições da Lei 8.666/93 e 13.019/2014, no que couber. 

 

Art.5º A Concessão de uso terá o prazo de vigência  de 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogada 

por igual período. 

 

Art. 6º O bem, objeto da concessão de uso reverterá automaticamente ao patrimônio do 

Município de Romelândia em caso de: 

I- Desvirtuamento da finalidade objeto da concessão, a qualquer tempo. 

II- Quando não cumpridos os encargos assumidos pela associação beneficiada. 

III- Extinção da associação. 

IV- Término do prazo. 

V- Interesse público, motivo de força maior, acordo entre as partes, ou desinteresse do 

município,  mediante prévia comunicação, que deverá ocorrer com no mínimo 30 dias de 

antecedência. 

 

Art. 7º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações próprias 

do orçamento municipal vigente. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Romelândia, SC, 03 de junho de 2020. 

 

 

Valdir Bugs 

Prefeito Municipal de Romelândia 

 
Registrada e Publicada em data supra 

 
  Milton Aimi 
 Secretário de Adm. e Fazenda 


