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Estado de Santa Catarina 
Município de Herval d’Oeste 

 

Concessão Espaço Público Recicle Eletrônicos 

DECRETO Nº 4.711 DE 10 DE AGOSTO DE 2022. 

 

DISPÕE SOBRE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO MUNICIPAL, A TÍTULO 

PRECÁRIO E GRATUITO, POR PRAZO DETERMINADO À EMPRESA RECICLE 

ELETRÔNICOS LTDA-ME. 

 

O Prefeito Municipal de Herval D`Oeste, no uso de suas atribuições 

legais, nos termos dos art. 54, VIII da Lei Orgânica do Município, 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica outorgado à  empresa RECICLE ELETRÔNICOS LTDA-ME,  pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº  37.868.863/0001-

95, com sede na Rua Vilmar Moresco,  nº 70, centro, na cidade de Luzerna-

SC, representada por seu proprietário senhor  Fábio Júnior Dahmer,  

brasileiro, empresário, podendo ser encontrado no mesmo endereço,  a  

permissão de uso, a título precário e gratuito, por prazo determinado, 

de bem público que assim se descreve: Parte (Espaço da Asa Delta) da 

área da "PRAÇA DANIEL OLÍMPIO DA ROCHA". A permissão de uso será 

formalizada mediante Termo Permissão de Uso de Bem Público Municipal nos 

termos do presente decreto, a ser lavrado obedecendo as seguintes 

cláusulas: 

I - A natureza gratuita da permissão; 

II -A finalidade exclusiva do uso do bem pela Continental Veículos Ltda, 

para a instalação do evento denominado Feirão de Seminovos; 

III -A proibição da transferência a qualquer título a quem quer que 

seja, dos direitos decorrentes da permissão, salvo anuência expressa do 

Município; 

IV - A proibição da modificação do uso a que se destina, sem expressa e 

estrita concordância da administração; 

V - A obrigação da permissionária de zelar pela conservação do bem, 

sendo responsável pelos danos ou prejuízos causados a terceiros, de ordem 

pessoal ou material, ocorridos no espaço de terreno objeto desta 

permissão; 

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-herval-do-oeste-sc
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VI - A plena rescindibilidade de permissão por ato administrativo do 

Município, sem que fique com isto obrigada a pagar à permissionária 

indenização de qualquer espécie: 

a) a qualquer momento em que o bem seja necessário ao Município; 

b) quando ocorrer inadimplemento de qualquer das cláusulas do respectivo 

termo administrativo de permissão de uso de bem público; 

c) a revogação da permissão de uso em razão de qualquer desses itens 

mencionados implicará no imediato retorno do bem ao Patrimônio Municipal; 

VII - Cumprir com todas as exigências técnicas de segurança, nos termos 

das normas exigentes no Código de Postura do Município de Herval D`Oeste, 

com apresentação dos laudos técnicos necessários a que se refere ao 

Corpo de Bombeiro e Vigilância Sanitária; 

VIII - Pagamento de tributos inerente à sua atividade, bem como despesas 

decorrentes do uso de água e energia elétrica, para instalação, e 

funcionamento do referido parque, perante órgãos públicos competentes. 

Art. 2º A presente permissão de uso de bem público municipal se faz 

exclusivamente em função de relevante interesse público voltado 

especialmente ao recolhimento e destinação correta do lixo eletrônico. 

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Herval d`Oeste-SC, 10 de junho de 2022. 

 

Mauro Sérgio Martini 

Prefeito Municipal 
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