PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37.195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
DECRETO Nº 015, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021
“Regulamenta a Autorização de Uso de Bem
Público nº001/2021”
O Prefeito Municipal de Santana da Vargem – MG, no uso das

atribuições que lhe confere a Lei e em especial o art. 52, inciso VI, da Lei
Orgânica do Município, e
Considerando o poder discricionário do ente municipal em expedir
Autorização de Uso de Bem Público;
Considerando que a autorização se trata de ato administrativo
unilateral,a título precário, independentemente de prévia licitação, que o
particular utilize bem público com exclusividade de forma gratuita ou onerosa;
Considerando o Princípio da Autotutela da Administração Pública em
relação aos seus atos;

DECRETA

Art. 1º - Fica regulamentada a Autorização de Uso de Bem Público nº
001/2021, expedida em favor da CONECTA NET Telecomunicações Ltda, com
filial instalada em Santana da Vargem situada na Avenida Brasil, nº158, Loja
02, Centro, com inscrição municipal 54000339, CNPJ: 05.548.429/0003-01.
Parágrafo único - A Autorização de Uso de que trata o caput versa
sobre um ponto de apoio link redundante na seguinte localidade:
Rua projetada B, na lateral do terreno nº01, bairro São Luiz,
conforme demonstrado no croqui apresentado pelo
interessado em requerimento anexo a este Decreto.

Art. 2°- Fica o setor jurídico municipal responsável pela elaboração da
autorização de uso 001/2021, que definirá os direitos e deveres da CONECTA
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NET telecomunicações Ltda e o Município de Santana da Vargem em relação a
autorização presente neste Decreto.

Parágrafo único: A autorização elaborada pelo setor jurídico do
executivo municipal deverá ser publicada no diário oficial local.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Santana da Vargem - MG, 11 de fevereiro de 2021.

José Elias Figueiredo
Prefeito Municipal

