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DECRETO Nº 2.750/19 , 

DE 25 DE JULHO DE 2019. 

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO 

REMUNERADA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO 

PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

RECREAÇÃO E COMÉRCIO EM GERAL 

DURANTE A FESTA POPULAR EM LOUVOR 

AO SENHOR BOM JESUS DE IGUAPE, 

COMPREENDIDA NO PERÍODO 

COMPREENDIDO ENTRE 28 DE JULHO A 06 

DE AGOSTO DE 2019, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito Municipal de Iguape (SP), no uso 

de suas atribuições legais. 

Considerando o disposto no art. 124, § 5º da Lei Orgânica Municipal, que 

estabelece o uso de bens públicos por terceiros mediante concessão, permissão, autorização 

ou cessão, conforme o caso e quando houver interesse público devidamente justificado, 

bem como que a autorização poderá incidir sobre qualquer bem público, sendo feita por 

Decreto, para atividades ou usos específicos ou transitórios, pelo prazo máximo de 60 

(sessenta) dias.   

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica autorizado o Uso do Espaço Público, denominado “Espaço de Recreação”, 

localizado à Avenida Jânio Quadros, na confluência com a Rua 13 de Maio, na Orla do 

Mar Pequeno, durante a Festa Popular em Louvor ao Senhor Bom Jesus de Iguape, no 

período compreendido entre os dias 28 (vinte e oito) de julho e 06 (seis) de agosto de 2019, 

mediante termo de responsabilidade. 

§ 1º - Área de recreação: Espaço total de 7.895 m² (sete mil oitocentos e noventa e cinco 

metros quadrados), dividido em três áreas: 
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Área 01: Inicia-se no ponto P-01, deste segue por uma distância de 57,66 metros, no 
Azimute 228º02’11” até o ponto P-02 (dois); deste segue por uma distância de 81,86 
metros, no Azimute 158º07’35” até o ponto P-08A (oito a); deste segue na distância de 
10,04 metros e Azimute 149º07’35” até o ponto P-08 (oito); deste deflete a direita na 
distância de 9,08 metros no Azimute 109º01’30” até o ponto P-09 (nove); deste deflete a 
esquerda na distância de 47,25 metros e Azimute 68º11’09” até o ponto P-10 (dez); deste 
deflete a direita na distância de 66,03 metros e Azimute 158º07’35” até o ponto P-01 (um) 
onde teve início estas descrições, encerrando uma área de 4.137,42 metros quadrados, ao 
valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).  
 
Área 02: Inicia-se no ponto P-02, deste segue por uma distância de 14,44 metros, no 
Azimute 228º02’11” até o ponto P-03 (três); deste segue por uma distância de 20,34 
metros, no Azimute 245º45’56” até o ponto P-04 (quatro); deste deflete a direita na 
distância de 72,74 metros e Azimute 329º06’22” até o ponto P-05 (cinco); deste deflete a 
direita na distância de 29,27 metros no Azimute 219º47’37” até o ponto P-07A (sete a); 
deste deflete a direita na distância de 81,86 metros e Azimute 158º07’35” até o ponto P-02 
(dois) onde teve início estas descrições, encerrando uma área de 3.758,19 metros quadrados, 
ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 
 
Área 03: Inicia-se no ponto P-08A, deste segue por uma distância de 19,65 metros, no 
Azimute 242º28’31” até o ponto P-07A (sete a); deste deflete a esquerda por uma distância 
de 29,27 metros, no Azimute 219º47’37” até o ponto P-05 (cinco); deste deflete a direita na 
distância de 10,59 metros e Azimute 329º06’22” até o ponto P-06 (seis); deste deflete a 
direita na distância de 27,78 metros no Azimute 39º47’37” até o ponto P-07 (sete); deste 
deflete a direita na distância de 22,65 metros e Azimute 62º28’31” até o ponto P-08; deste 
deflete a direita na distância de 10,04 metros no Azimute 149º07’35” até o ponto 08A (oito 
a) onde teve início estas descrições, encerrando uma área de 496,80 metros quadrados, ao 
valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). 

§ 2º - As referidas áreas estão destinadas a equipamentos de recreação e comércio em 

geral. 

Art. 2º – As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão por conta das 

verbas consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em sentido contrário. 

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAPE 

EM 25 DE JULHO DE 2019 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

PREFEITO 






