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LEI Nº 1.210, DE 09 DE MARÇO DE 2017. 

 

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal 

de Bandeirante, Estado de Santa Catarina a 

assinar Escritura Pública para receber em 

doação os Lotes Urbanos nºs 02 e 04, da 

Quadra nº 160, com área total de 2.000,00m², 

com edificação parcialmente concluída, da 

Associação Clube Esportivo e Recreativo União 

Bandeirante, e contém outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Bandeirante, Estado de Santa Catarina, 

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado em nome do Município de 

Bandeirante, Estado de Santa Catarina a assinar Escritura Pública para receber em doação os 

Lotes Urbanos nºs 02 e 04, da Quadra nº 160, com 1.000,00m² cada um, perfazendo uma área 

total de 2.000,00m², com edificação de um Ginásio de Esportes parcialmente concluído, com 

área coberta em estrutura metálica de 1.050,00m², possuindo uma área de equivalência de 

262,50m², localizado na Rua Sete de Setembro esquina com a Avenida Santo Antônio, em 

Bandeirante, SC, confrontando-se: ao Nordeste, com os Lotes Urbanos nºs 01 e 03, medindo 

40,00 metros; ao Noroeste, com o Lote Urbano nº 06, por linha seca medindo 50,00 metros; ao 

Sudeste, com a Rua Sete de Setembro, medindo 40,00 metros; ao Sudeste, com a Avenida 

Santo Antônio, medindo 50,00 metros, matriculado no CRISMO sob nº 39.730, de propriedade 

da Associação Clube Esportivo e Recreativo União Bandeirante. 

 

§ 1º O imóvel de que trata o caput deste artigo será doado sem quaisquer dívidas ou ônus 

reais. 

 

§ 2º O imóvel de que trata o caput deste artigo será integrado ao Patrimônio Público 

Municipal. 

 

Art. 2º A presente doação do imóvel descrito no art. 1º desta Lei terá finalidade de 

utilização de caráter social, cultural, recreativa e esportiva. 

 

Art. 3º A doação do imóvel descrito no art. 1º desta Lei será outorgada a título gratuito, 

irrevogável, irretratável e irrenunciável, sendo realizada por meio de escritura pública, a qual 

conste a responsabilidade da doadora pela evicção do imóvel doado e vícios ocultos em 

benfeitorias nele existentes. 

 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão pelos respectivos créditos 

orçamentários. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na sua data de publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Bandeirante (SC), em 09 de março de 2017. 

 

 

CELSO BIEGELMEIER 

Prefeito Municipal 
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