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LEI COMPLEMENTAR Nº 26, de 2 de março de 2010.

DESAFETA BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO REPRESENTADO PELA
RUA  BERTHOLDO  FRANCO  E  TRANSFERE  PARA  A  CATEGORIA  DE  BEM
PÚBLICO DE USO ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de São João Ba�sta faz saber que a Câmara aprovou e ele,  tendo sancionado o projeto, promulga a

seguinte Lei Complementar:

 Fica desafetado de sua finalidade originária e transferido para a categoria de bem público de uso especial, o bem público

de uso comum do povo cons�tuído pela Rua Bertholdo Franco, situada no Bairro Jardim São Paulo, com as seguintes coordenadas

geográficas, referidas no eixo central das extremidades: Lat 27º17`29", Long 48º 51`01" e Lat 27º17`31", Long 48º51`01", com

60,00 metros de extensão e 8,00 metros de largura, conforme Anexo I, da Lei municipal 3.086, de 12 de agosto de 2008.

 Fica desafetado de sua finalidade originária e transferido para a categoria de bem público de uso especial, o bem público

de uso comum do povo cons�tuído pela Rua Bertholdo Franco, situada no Bairro Jardim São Paulo, neste município. (Redação dada

pela Lei Complementar nº 35/2011)

§ 1º A desafetação determinada no caput de ar�go tem por obje�vo a ampliação da Escola de Educação Básica Professora

Araci Espíndola Dalcenter, cuja lotação de alunos chegou ao limite e não comporta mais ampliações na sua estrutura em razão da

falta de espaço �sico.

§ 2º O bem público desafetado fica incorporado ao imóvel onde se encontra instalada a Escola de Educação Básica Professora

Araci Espíndola Dalcenter (RI, matrícula 2.255), devendo ser providenciada a unificação das matrículas junto ao Registro de Imóveis

da Comarca e junto ao registro no patrimônio público.

§ 3º O nome conferido à Rua desafetada ficará como sugestão para denominação de outra via pública pela Câmara Municipal

de Vereadores.

 As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações do Orçamento vigente do Município.

 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogado o ar�go 1º, inciso I, da Lei municipal 3.086, de 12 de agosto de

2008, e demais disposições legais em contrário.

São João Ba�sta SC, 2 de março de 2010.

Aderbal Manoel dos Santos
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Nota: Este texto não subs�tui o original publicado no Diário Oficial.

Prefeito Municipal
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