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LEI Nº 2182/2011, DE 04 DE MAIO DE 2011. 

AUTORIZA O PODER 

EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE 

PARELHAS A EFETUAR 

CONCESSÃO DE USO DE UM 

IMÓVEL PARA O BANCO DO 

NORDESTE. 

                                                                        

                                          FAÇO SABER , em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica 

Municipal, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei. 

 

Art.1º  - Fica o Poder Executivo do Município de Parelhas-RN, autorizado 

a efetuar concessão de uso de um imóvel para o Banco do Nordeste - BNB. 

Art.2º  - O imóvel objeto da concessão de uso trata-se de um terreno 

situado a Rua Severino Rodrigues de Sena, s/n, Maria Terceira, destinado à 

construção civil, de geometria regular e topografia plana, medindo 20,00m de 

frente por 20,00m de fundos, totalizando 400,00 m² de superfície, 

confrontando-se ao leste, norte e oeste; com imóvel da Prefeitura Municipal de 

Parelhas e ao Sul com perfilhamento da Rua Severino Rodrigues de Sena.  

Art.3º  - O imóvel descrito no artigo 2º, será utilizado, a título gratuito, 

para os fins específicos de instalação e funcionamento de espaço sociocultural 

e de negócios, denominado espaço nordeste, um ponto de atendimento 

diferenciado do Banco do Nordeste em parceria com Instituto Nordeste 

Cidadania – INEC, onde reúne negócios, cultura e projetos sociais.  

Art. 4º -  O Cessionário responsabilizar-se pelas despesas realizadas 

pela concessão, referentes à energia elétrica, água e esgoto, contas de 

telefone e internet, bem como pelo pagamento dos impostos ou taxas e outros 
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gastos pertinentes que incidirem sobre o imóvel, os quais a concedente não 

seja isenta. 

Art. 5º -  O cessionário obriga-se a conservar o referido bem, mantendo-

o limpo, com suas portas, fechaduras, teto, piso, instalação elétricas, 

hidráulicas e sanitárias em perfeito funcionamento e plena condições de uso. 

Art. 6º - A presente concessão será por um período de dez anos, com 

prorrogação por mais dez. 

Art. 7º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

PALÁCIO SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA, em Parelhas, 04 de maio de 2011. 

 

 

Francisco Assis de Medeiros 

Prefeito Municipal 

 

 


