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LEI MUNICIPAL Nº. 791/12 DE 18 DE JUNHO DE 2012. 
 

“Autoriza o Poder Executivo a desafetar e a outorgar a concessão de direito 

real de uso à Sociedade Amigos do Bairro do Bom Jesus – SABOJE- , o 

imóvel territorial público, localizado na rua José Bastos da Silva, s/nº, Bairro 

do Bom Jesus, Zona Rural deste Município." 

 

A Senhora MARIA Rozana de Lacera Pedroso Togeiro, Prefeita  Municipal  

de  Silveiras,  Estado  de  São Paulo, usando de suas  atribuições  legais,  faz  

saber  que  a  Câmara   Municipal   aprovou   e   ele   sanciona   e   promulga   

a   seguinte   Lei :   

 

Art.   1º   –  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à 

desafetação e a outorgar a concessão de direito real de uso à Sociedade 

Amigos  do Bairro do Bom Jesus – SABOJE -, CNPJ. n° 45.388998/0001-

81, o imóvel territorial de domínio público municipal, localizado na Rua 

José Bastos da Silva, s/nº, Bairro do Bom Jesus, Zona Rural deste 

Município, com a área de 310,52 m² (trezentos e dez e cinquenta e dois metros 

quadrados), cuja planta e memorial ora são anexados e fazem parte do 

presente projeto. 

     

Parágrafo 1º - Com a desafetação referida no caput deste artigo, a área em questão passa da 

categoria de bem de uso comum do povo para a de bem dominial. 

 

Parágrafo 2º - Na  área  de  que  trata  esta  Lei,  a  cessionária  Sociedade Amigos  do 
Bairro do Bom Jesus - SABOJE  edificará,  às  suas  expensas,  uma sede 

da referida Sociedade de Amigos,  para  atendimento  da  coletividade  de  

Silveiras,  especialmente  à  comunidade  do referido Bairro. 

 

 

Parágrafo 3° - A concessão de direito real de uso de que trata esta Lei dar-se-á a título 

gratuito, pelo prazo de 50 anos (cinquenta anos), podendo ser renovada pelo 

mesmo período, desde que haja interesse recíproco e sejam cumpridas as 

finalidades sociais previstas nesta Lei. 

 

Parágrafo  4º- A Sociedade poderá edificar a referida sede bem como nela realizar 

benfeitorias úteis e necessárias ou voluptuárias às suas expensas, sendo que 

tanto as construções quanto as benfeitorias incorporar-se-ão ao patrimônio 

municipal,  sem  qualquer  pagamento  ou  indenização pela Municipalidade. 

 

Parágrafo 5º - O projeto de construção deverá ser apresentado no órgão municipal 

competente para apreciação e aprovação, após cumpridas todas as exigências  

em  vigor  no  tocante  às  obras. 

 

mailto:pmsilvei@hexato.com.br


           PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SILVEIRAS 
ESTADO  DE  SÃO  PAULO 

Rua  MAESTRO  JOÃO   BATISTA   JULIÃO, nº  118  -  CEP: 12690-000 
CNPJ. Nº  45192564/0001-01  -  E-mail: pmsilveiras@itelefonica.com.br 

FONE: (12) 3106.1150/3106.1281/3106.1411 
PORTAL  DO  VALE  HISTÓRICO 

 

Art.  2º -  A presente concessão ficará cancelada, a qualquer tempo,  se ao imóvel for 

atribuída  destinação  diversa  da  prevista  nesta  Lei. 

 

Art.  3º  -  As disposições desta Lei serão reduzidas a termo de contrato  a ser firmado 

entre as partes, o qual  poderá ter seu prazo prorrogado  por igual período 

desde que  haja interesse mútuo. 

 

Art.  4º   -     Fica declarado  relevante interesse público na outorga da presente concessão,  

tendo em vista o atendimento aos moradores do referido Bairro. 

 

Art 5º     -  Esta Lei deverá ser regulamentada mediante Decreto Municipal no prazo de  

90  (noventa)  dias   a   contar   da   data   de   sua   publicação e ainda será 

firmado  Termo  de  Concessão  de  Uso.    

 

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

as  disposições   em   contrário. 

 

  Silveiras,    18    de    Junho     de     2012. 

 

 

 

 

 

Maria Rozana de Lacerda Pedroso Togeiro 

Prefeita Municipal 

 

 

Publicada por afixação na Secretaria desta Prefeitura Municipal. Registrada em Livro 

próprio. Data supra. 

 

 

 

   Emiliana Fernandes da Silva 

                                                Secretária Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pmsilvei@hexato.com.br

