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DECRETO Nº 1.178, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 

Autorização Para Uso De Bem Público Para 
Finalidade Específica (Espaço rotatório 
central. Relógio Digital SICREDI) 

 

Considerando o pedido protocolizado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 
INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO – SICREDI – CNPJ nº 81.054.686/0001-03, na qual manifesta o 
interesse de manter gratuitamente no centro da cidade na rotatória de entroncamento entre 
Avenida Fernandes de Andrade e Rua José de Sá Ribas de um “relógio digital na cidade de 
Quitandinha, o qual torna a cidade cada vez mais bela e agradável para todos, assim solicitamos a 
formalização da permissão de uso de espaço público para manutenção do relógio no local onde se 
encontra”. 

Considerando que o relógio despende um valor considerável para sua aquisição e 
manutenção, que momentaneamente não pode ser custeado pelo poder público local, sendo este 
um dispositivo que além de embelezar a rotatória ainda traz benefícios a população informando 
horário e a temperatura. 

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 do espaço necessário para instalação do relógio digital na 
rotatória do entroncamento entre Avenida Fernandes de Andrade e Rua José de Sá Ribas, pela 
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO – SICREDI – CNPJ nº 
81.054.686/0001-03, a qual será responsável pela sua manutenção e regular funcionamento pelo 
tempo que ali estiver. 

Art. 2º O SICREDI, enquanto permissionário de uso do espaço público aqui especificado, 
poderá veicular no relógio a sua logomarca, não podendo, contudo, ceder, doar, sublocar ou dar 
outra finalidade ao espaço. 

Art. 3º O permissionário ficará responsável por garantir a integridade do espaço público, 
devendo manter o mesmo em perfeitas condições. 

Art. 4º Os custos referentes a instalação e retirada do equipamento (relógio) serão 
arcados pelo permissionário, a quem também caberá reparar danos decorrentes de vandalismo, 
neste caso, sendo concedido a permissionária o direito de pleitear em nome próprio indenização 
em face dos responsáveis pelos prejuízos causados ao relógio. 

Art. 5º A presente permissão tem prazo de vigência pelo prazo de dois anos a partir da 
publicação deste decreto podendo, contudo, ser revogada a qualquer tempo nas seguintes 
hipóteses: não sendo cumpridas as determinações aqui fixadas para a permissionária; para 
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atendimento de outras finalidades de interesse público; ou determinação judicial, hipóteses em 
que não incidirão qualquer forma de indenização ao cessionário. 

Art. 6º 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  

 

 


