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DECRETO Nº 2.752, 

DE 13 DE AGOSTO DE 2019. 

DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO DO 

BEM PÚBLICO DENOMINADO “CENTRO 

INTEGRADO DE TURISMO (CITUR)”, A 

TÍTULO PRECÁRIO E GRATUITO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

de suas atribuições legais. 

Considerando o pedido formulado pela Associação de Artesãos e Produtores 

Caseiros de Iguape (AAPCI) de uso do bem público “Centro Integrado de Turismo 

(CITUR)”, por prazo determinado, com o intuito de realizar atividades e eventos 

relacionados ao artesanato e à cultura tradicional; 

Considerando o relevante serviço prestado pelos pequenos artesãos e 

produtores caseiros iguapenses à sociedade local e o fomento na economia local com a 

existência da Associação;  

Considerando que é possível a utilização de logradouros públicos 

municipais por particulares quando houver relevante interesse coletivo na ocupação, o que 

se vislumbra na permissão de uso do imóvel acima citado para tratar de atividades 

associativas; 

Considerando que se entende por permissão de uso “o ato administrativo 

unilateral, discricionário e precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a Administração Pública 

faculta a utilização privativa de bem público, para fins de interesse público”. (In: Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro. Direito administrativo, 28. ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 838); 

Considerando que o art. 124, § 4º, da Lei Orgânica Municipal dispõe que o 

uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão, 
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autorização ou cessão, conforme o caso e quando houver interesse público devidamente 

justificado; e a permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita 

precário, mediante decreto. 

D E C R E T A: 

Art. 1º - O Município de Iguape fica autorizado a permitir o uso, a título gratuito e pelo 

prazo de 5 (cinco) anos, em favor da Associação de Artesãos e Produtores Caseiros de 

Iguape (AAPCI), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

07.015.477/0001-90, do imóvel “Centro Integrado de Turismo (CITUR)”, localizado na 

Avenida Princesa Isabel, nº 708, Centro, neste Município, para fins de realização de 

atividades associativas e visando fomentar a economia local. 

Art. 2º - A permissão de uso de que trata este decreto será efetivada por meio de termo a 

ser lavrado pelo Departamento de Negócios Jurídicos do Município de Iguape, dele 

devendo constar as condições impostas pela permitente. 

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão por conta das 

verbas consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em sentido contrário. 
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