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DECRETO N. 2.898, 

DE 09 DE JUNHO DE 2021 

 

 

ALTERA O DECRETO 2.897, DE 02 DE 

JUNHO DE 2021  

 

 

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

atribuições legais.  

Considerando a necessidade de alterar a redação do Decreto 2.897, de 02 de 

junho de 2021, o qual dispões sobre a cessão de uso, na forma do § 6º do artigo 124 da Lei 

Orgânica do Município, ao Governo do Estado de São Paulo de imóveis municipais situados na 

Praça Engenheiro Greenhalg (matrícula imobiliária n. 156.662) e na rua XV de Novembro 

(matrícula imobiliária n. 166.271), para adequar o texto normativo ao interesse público e 

assegurar estabilidade a relação jurídica entre cedente e cessionário; 

Considerando que o § 6º do artigo 124 da Lei Orgânica do Município prevê que 

a cessão de uso, a ser instrumentalizada por decreto, poderá se dar por tempo certo; 

Considerando que é permitida a cessão de uso por prazo certo, com o fim de 

buscar maior grau de estabilidade ao ato administrativo, quando as razões de interesse público 

assim reclamar, inclusive com previsão de indenização para o caso de revogação antecipada do 

ato;        

D E C R E T A: 

Art. 1° - O “caput” do artigo 1º do Decreto 2.897, de 02 de junho de 2021, passa a ter a 

seguinte redação: 

Art. 1º - 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 
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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”. 

Art. 2º - O inciso VIII do artigo 3º do Decreto 2.897, de 02 de junho de 2021, passa a ter a 

seguinte redação:  

Art. 3° - [...] 

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. 

Art. 3° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  

GABINETE DO SENHOR PREFEITO DE IGUAPE – 09 DE JUNHO DE 2021 

 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

 PREFEITO  

 

 

 

 

 


