
 
 

 

 
LEI Nº 5.155, DE 16 DE MAIO DE 2022. 
 
 
CONCESSÃO REAL DE USO. Autoriza a concessão de área pública para a 
COOPER RODA BEM PALHOÇA visando à instalação de kit através do 
projeto Roda Bem Caminhoneiro. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina, 
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
  
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder direito real de uso ao 

COOPER RODA BEM PALHOCA, associação privada, com CNPJ/MF sob o nº 
45.046.052/0001-37, a seguinte área: Um terreno urbano, situado no bairro Alto Aririú, 
Palhoça/SC, designado por Área Institucional 01 do loteamento PARK LOG, com área de 
4.959,46 m² (quatro mil, novecentos e cinquenta e nove metros e quarenta e seis centímetros 
quadrados), confrontando: Frente ao sul em quatro lances, o primeiro medindo 42,67 metros com 
o lote 01 da quadra 01, o segundo medindo 15,00 metros com a Rua "A", o terceiro medindo 
45,00 metros com o lote 01 da quadra 02, e o quarto medindo 45,00 metros com o lote 02 da 
quadra 02, fundos ao norte medindo 112,57 metros com a Área Verde, lado direito a oeste 
medindo 38,12 metros com a Área Verde, lado esquerdo a leste medindo 51,82 metros com a 
Área Verde, localizado ao final da Rua "A", designado por matrícula nº 72.525 do registro de 
imóveis. 

 
Art. 2º A área prevista no art. 1º desta Lei tem por objetivo a instalação de kit 

através do projeto Roda Bem Caminhoneiro, projeto este apoiado pelo Governo Federal através 
dos Ministérios da Cidadania e da Infraestrutura. 

 
Art. 3º A concessão real de uso será realizada pelo prazo de 20 (vinte) anos. 

  
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Palhoça, 16 de maio de 2022. 
 
 
 
EDUARDO FRECCIA 
Prefeito Municipal 
 

Prefeitura Municipal de Palhoça 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

Em ____/____/2022 

Edição nº ____________/2022 

Secretaria de Governo 

Eu, ______ Osvaldo Bossolan Neto, certifico 
que a redação desta Lei foi conferida e está 
de acordo com a Redação Final do 
Substitutivo Global do Projeto de Lei nº 
0374/2022 aprovado pela Câmara de 
Vereadores de Palhoça, sem emenda. 
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