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DECRETO N. 2.897, 

DE 02 DE JUNHO DE 2021 

 

 

DISPÕE SOBRE A CESSÃO DE USO, AO GOVERNO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO DE IMÓVEIS 

MUNICIPAIS SITUADOS NA PRAÇA ENGENHEIRO 

GREENHALGH (MATRÍCULA IMOBILIÁRIA N. 

156.662) E NA RUA XV DE NOVEMBRO 

(MATRÍCULA IMOBILIÁRIA N. 166.271)  

 

 

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

atribuições legais.  

Considerando o interesse manifestado pelo Governo do Estado de São Paulo em 

instituir unidade de difusão cultural de âmbito regional, denominada “Fábrica de Cultura”, na 

circunscrição territorial deste Município; 

Considerando o manifesto interesse público em abrigar a sede ou unidade do 

projeto “Fábrica de Cultura”; 

Considerando o disposto no § 6º do art. 124 da Lei Orgânica do Município de 

Iguape;  

D E C R E T A: 

Art. 1° - Fica cedido para o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Departamento de 

Cultura, Eventos e Esportes, à Secretaria de Estado da Cultura, o uso, a título gratuito, dos 

imóveis municipais situados na Praça Engenheiro Greenhalgh e na Rua XV de Novembro, 

matriculados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iguape, respectivamente, sob 

números 156.662 e 166.271, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, para a implantação de 

unidade que servirá de sede da “Fábrica de Cultura”. (NR dada pelo Decreto 2.898, de junho 

de 2021) 

Parágrafo único - O uso permitido no "caput" deste artigo poderá ser exercido pela Secretaria 
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de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo ou por entidade qualificada como 

Organização Social de Cultura, nos termos da Lei Complementar estadual 846, de 04 de junho 

de 1998, escolhida pela referida Secretaria para a gestão do “Centro Fabrica de Cultura”.  

Art. 2° - As áreas referidas no artigo 1° deste decreto tem as seguintes dimensões: 

I – imóvel matriculado sob número 156.662 – “um lote de terreno sob n. 110 da quadra 1612, 

setor 01, situado na zona urbana, neste município e comarca de Iguape, medindo 16,10 metros 

de frente para a Praça Eng. Greenhalgh; do lado direito, medindo 32,00 metros confronta com 

o lote n. 94; mede 31,10 metros do lado esquerdo, confrontando com o lote n. 154, e aos 

fundos medindo 15,80 metros confronta com os lotes ns. 210 e 218, encerrando uma área de 

500,41 m² (quinhentos metros e quarenta e um centímetros quadrados), e seu respectivo 

prédio; 

II – imóvel de matriculado sob n. 166.271 – “um lote de terreno n. 160, da quadra 1008, do 

setor 01, situado na zona urbana, neste município e comarca de Iguape, com a seguinte 

descrição: tem início no Ponto 01, esquina das ruas XV de Novembro e Papa João XXIII, com 

coordenadas UTM E = 241.205.076 m e N = 7.264.708.843 m, deste segue com Azimute Az 

319,60°, confrontando com o alinhamento da Rua Papa João XXIII por 23,01 m, até o Ponto 

2, com coordenadas UTM E = 241.190.166 m e N = 7.264.726,363 m, deste segue com 

Azimute 45,57º, confrontando com o lote 192 por 22,71 m, até o Ponto 3 com coordenadas 

UTM E = 241.206,386 m e N = 7.264.742,253 m, deste segue com Azimute Az 48,12º, 

confrontando com o lote 131 por 4,67 m, até o Ponto 4, com coordenadas  UTM E = 

241.209,866 m e N = 7.264.745,383 m, deste segue, com Azimute Az 134,52º confrontando 

com o lote 131 por 6,73 m, até o Ponto 5, com coordenadas UTM E = 241.214,666 m e N = 

7.264.740,663 m, deste segue com Azimute Az 50,19º confrontando com o lote 131 por 0,47 

m, até o Ponto 6, com coordenadas UTM E = 241.215,026 m e N = 7.264.740,963 m, deste 

segue, com Azimute Az 138,08º confrontando com o lote 131 por 15,78 m até o Ponto 7, com 

coordenadas UTM E 241.225,566 m e N = 7.264.729,223 m, deste segue, com o Azimute Az 

225,15º confrontando com o alinhamento da Rua XV de Novembro por 28,90 m, até o Ponto 

1, início desta descrição, fechando polígono com perímetro de 102,27 metros (m) e 

encerrando área de 647,70 m² (seiscentos e quarenta e sete metros e setenta centímetros 

quadrados), e seu respectivo prédio”. 
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Art. 3° - Do termo de cessão de uso, além das cláusulas usuais, deverá constar que o 

cessionário fica obrigado a: 

I - não utilizar os imóveis para finalidade diversa da prevista no "caput" do artigo 1° deste 

decreto, bem como não cedê-la a terceiros, no todo ou em parte, salvo na hipótese mencionada 

no parágrafo único do artigo 1° deste decreto; 

II - não realizar quaisquer obras ou benfeitorias nos imóveis cedidos sem prévia e expressa 

autorização da Prefeitura de Iguape; 

III - não permitir que terceiros se apossem dos imóveis, bem como dar conhecimento imediato 

à Prefeitura de Iguape de qualquer turbação de posse que se verifique; 

IV - zelar pela limpeza e conservação dos imóveis, devendo providenciar, às suas expensas, 

qualquer obra de manutenção que se fizer necessária; 

V - afixar e manter, no acesso aos imóveis e em lugar de perfeita visibilidade, placa 

informativa sobre a propriedade do bem e condições de sua ocupação; 

VI - responder, perante o Poder Público, por eventuais taxas, tarifas e impostos referentes aos 

imóveis; 

VII - arcar com todas as despesas decorrentes da cessão; 

VIII – restituir os imóveis, antes do prazo previsto no “caput” do artigo 1º deste decreto, 

quando solicitados pela Prefeitura de Iguape, mediante prévio pagamento de indenização das 

benfeitorias necessárias e úteis implantadas, cujo valor será apurado em procedimento 

administrativo próprio, podendo levantar as benfeitorias voluptuárias. (NR dada pelo Decreto 

2.898, de junho de 2021)  

Art. 4° - A Prefeitura de Iguape terá o direito de, a qualquer tempo, fiscalizar o cumprimento 

das obrigações estabelecidas neste decreto e no termo de cessão de uso. 

Art. 5° - A Prefeitura de Iguape não será responsável, inclusive perante terceiros, por 

quaisquer prejuízos decorrentes das obras, serviços e trabalhos a cargo do cessionário. 
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Art. 6° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  

GABINETE DO SENHOR PREFEITO DE IGUAPE – 02 DE JUNHO DE 2021 

 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

 PREFEITO  

 

 


