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DECRETO N° 2.017 DE 26 DE MAIO DE 2.020.

“Dispõe sobre a permissão de uso de bens móveis e imóveis, de
propriedade do Município de Lucianópolis, Estado de São Paulo"

HUMBERTO ZANINOTO MALDONDO, Prefeito Municipal de Lucianópolis,
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e que lhe são
conferidas pelo artigo 106, parágrafo 2o da Lei Orgânica Deste Município, e:

Considerando a necessidade de geração de emprego no município;

Considerando ser o Município proprietário de equipamentos e máquinas para
trabalhar madeiras;

Considerando que o imóvel com uso permitido à empresa Designer Baby Moveis
LTDA - EPP foi abandonado pela empresa, a qual deixou de gerar empregos, havendo noticias da
extinção da empresa.

Considerando o interesse da empresa Guilherme Fabricio da Costa & Cia Móveis
Planejados LTDA - ME em assumir o imóvel e os equipamentos pertencentes ao Município de
Lucianópolis, gerando empregos.

DECRETA,

im u h 1

Artigo 1o - Fica autorizada a permissão de uso, gratuita e por prazo
indeterminado, dos imóveis localizados no município de Lucianópolis-SP, na Rua dos Vereadores n° 360
e Rua São Pedro n° 726, bem como dos maquinários pertences ao município, a saber:

-Uma serra circular modelo SCE-1600 n° 90724;
-Uma lixadeira de fita, modelo LF-2600 n° 90561;
-Uma furadeira Horizontal, modelo FH 16 n° 901044;
-Uma Desempenadeira, modelo DE 1800 n° 90926;
-Uma Tu pia, modelo TV 800 n° 90940;
-Uma serra de fita modelo SF 600 n° 90549.

Parágrafo Único - Os imóveis, equipamentos e máquinas referidos no artigo
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rica de móveis nesta cidade;

anterior deverão ser destinados a instalação e funciona

Artigo 2o ■ A permissão

Lucian#*poli$

e uso será formalizada por meio de Termo a ser

lavrado pela Procuradoria e dele^onstarão as condi óessimpostas pela permitente.

Artigo 3o - Este DecrefÓ^àmrará em vigor na d
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CHEFE DÉ GABINETE

i de sua publicação, ficando

