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DECRETO Nº 1.177, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 

Autorização Para Uso De Bem Público Para 
Finalidade Específica (Escola Municipal Santa 
Cruz – Cerro Verde) 

 

Considerando o pedido protocolizado pela Associação de Moradores de Cerro Verde, pelo 
qual manifesta interesse em utilizar-se de uma sala do prédio da Escola Municipal Santa Cruz, para 
realização de reuniões periódicas da Associação a fim de tratar de assuntos de interesse público 
especialmente quanto ao abastecimento de água potável naquele bairro. 

A Prefeita do Município de Quitandinha, no uso das atribuições do cargo previstas no art. 
15 Da Lei Orgânica do Município e do inciso V do art. 30 da Constituição Federal; 

 

DECRETA 

 

Art. 1º Fica permitido o uso de uma sala da Escola Municipal Santa Cruz, em dias não 
letivos ou em horário em que não haja prejuízo a ministração das aulas, para a finalidade 
específica de realização de reuniões pela Associação de Moradores da Localidade de Cerro Verde. 

Art. 2º A Associação deverá encaminhar para a direção da Escola, com antecedência 
mínima de 72 horas, comunicação para uso da sala para que possa a mesma programar o uso sem 
prejuízo das aulas. 

Art. 3º Fica a Associação aqui citada responsável por manter a integridade do prédio nos 
dias em que estiver usufruindo o mesmo, devendo entrega-lo higienizado e, em perfeitas 
condições de uso a direção da Escola Municipal ao término das reuniões. 

Art. 4º A presente permissão tem prazo de vigência indeterminado podendo, contudo, 
ser revogada a qualquer tempo caso não sejam cumpridas as determinações deste decreto pela 
permissionária ou, para atendimento de outras finalidades de interesse público. 

Art. 5º O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete da Prefeita, 12 de fevereiro de 2019. 

 

 
Maria Julia Socek Woijck 

Prefeita Municipal  
 
 


