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LEI Nº 1.130/2021 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 
(Origem Projeto de Lei Nº 636/2021, de 05 de Outubro de 2021) 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 

ABRIR CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO 

MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

JADIR LUIZ DE SOUZA, Prefeito Municipal de 

Abdon Batista, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei torna público que a 

Câmara de Vereadores votou e aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso do imóvel a seguir 

especificado, mediante licitação, à pessoa jurídica sem fins lucrativos e legalmente 

constituída, para fins de implantação de melhorias e exploração de um espaço público 

destinado à realização de atividades turísticas, inclusive comerciais, culturais, de lazer e 

convivência social desta Comunidade de Abdon Batista, sendo o Centro Comunitário, 

situado a rua Fermino Reck, centro da cidade de Abdon Batista/SC. 

 

Art. 2º A concessão de uso será onerosa (implantação de melhorias) e com prazo de vinte 

e dois anos, podendo ser prorrogada por igual período se a finalidade da concessão 

estabelecida no art. 1º desta Lei estiver sendo cumprida e se for de interesse da 

administração. 

 

Art. 3º A concessionária deverá realizar no imóvel as obras e melhorias necessárias ao 

cumprimento da finalidade desta concessão de uso, sempre mediante prévia anuência do 

Município. 

§ 1º As benfeitorias realizadas pela concessionária não serão compensadas pelo 

Município, incorporando-se ao imóvel concedido. 

§ 2º Caberá à concessionária todos os ônus e encargos de conservação e manutenção do 

imóvel concedido. 

 

Art. 4º As demais normas e condições desta concessão de uso serão estabelecidas na 

licitação e contrato. 

 

Art. 5º As despesas do Município decorrentes desta Lei são suportadas por dotações 

orçamentárias próprias. 



Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Abdon Batista, SC, em 11 de novembro de 2021. 

 

 

JADIR LUIZ DE SOUZA 

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada em data supra 
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