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DECRETO n° 38/2020 

 
PERMITE O USO DE BEM PÚBLICO MUNICIPAL A SRA. 
SILANEIDE LOPES DA SILVA MELO, COM VISTAS À 
EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO BOX Nº4, NA PRAÇA DE 
SERRA VELHA,  E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

O Prefeito do Município de ITATUBA, Paraíba, no uso de suas atribuições legais, e conforme art. 55 inciso IV da Lei 
Orgânica;  
DECRETA: 

Art. 1º  Fica permitido a SRA. SILANEIDE LOPES DA SILVA MELO, brasileira, Portador do CPF nº 
083.510.774-45, e inscrito RG sob nº 3.319.616 – 2ª Via SSDS/PB, o uso de  área pública a seguir descrita e 
caracterizada: 
“BOX - localizado na Praça de Serra Velha, situada na Zona Rural da Cidade de Itatuba, neste município”. 
 Art. 2º  O bem público descrito no artigo 1º deste Decreto deverá ser utilizado pela permissionária, única e 
exclusivamente, para a exploração comercial de produtos de lanches e bebidas não alcóolicas. 
§ 1º - Fica vedada à cessão a terceiros, a qualquer título, da área permissionada, assim como a sua utilização para fins 
diversos do estabelecido. 
§ 2º - A utilização da área pública para finalidade diversa da permitida neste Decreto deverá ser objeto de autorização 
específica do permitente. 
§ 3º - Não poderá a permissionária utilizar o bem público, objeto desta permissão de uso, para exibir propaganda de 
qualquer espécie, notadamente de cunho político, religioso ou comercial, que não seja pertinente o disposto no art. 2º. 
Art.3º - Fica assegurado ao permitente o direito inderrogável de supervisionar e fiscalizar o estrito cumprimento das 
obrigações estabelecidas neste Decreto, sendo que essa fiscalização não inibe nem atenua a responsabilidade da 
permissionária. 
Parágrafo Único - O permitente reserva-se o direito de acesso ao bem público, objeto desta permissão de uso, a fim 
de proceder às vistorias e outras diligências que entender necessárias e convenientes. 
Art. 4º - A presente permissão de uso é outorgada por prazo de 10 (dez) anos, a título precário e tem caráter gratuito e 
intransferível. 
Art. 5º - O permitente poderá revogar a permissão objeto deste Decreto, independentemente de qualquer ato ou 
notificação judicial ou extrajudicial, por desvio de finalidade ou descumprimento das obrigações estipuladas, ou, 
ainda, quando o interesse público exigir, independentemente do pagamento de indenização de qualquer natureza, 
inclusive por benfeitorias introduzidas no imóvel, sejam necessárias, úteis ou voluptuárias. 
Parágrafo Único - A permissionária deverá restituir o bem público em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados 
da data da revogação da permissão, obrigando-se, enquanto o mesmo estiver sob sua posse, a zelar pelo seu bom 
estado de conservação. 
 
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 7º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 
Prefeitura Municipal de Itatuba/PB, em 19 de Novembro de 2020. 

 
ARON RENÉ MARTINS DE ANDRADE 

Prefeito 


