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LEI  Nº 2620/2021, DE 21 DE MAIO DE 2021. 

 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

efetivar cessão de uso de imóvel pertencente 

ao Patrimônio Público Municipal ao Serviço 

Social da Indústria (SESI), com destinação 

exclusiva para construção do Projeto SESI 

TEC e dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de 

suas atribuições legais previstas no art. 64, Inciso IV da Lei Orgânica do Município, faço 

saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

  Art. 1º Fica o Município de Parelhas autorizado a efetuar a cessão gratuita de um 

terreno urbano de propriedade do Patrimônio Público Municipal, situado na Rua José 

Arnaldo de Medeiros, Bairro Maria Terceira, ao Serviço Social da Indústria - 

Departamento Regional do Rio Grande do Norte – SESI-DR/RN, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 03.784.822/0001-07, destinado à construção do SESI TEC. 

 

  Parágrafo único. O terreno, registrado no Cartório do Único Ofício de Notas da 

Comarca de Parelhas, constante da matrícula nº 4.903, Livro “2” (R.G.), Ficha 01, possui 

área total de 600m² (seiscentos metros quadrados), sendo 20 (vinte) metros de frente por 

30 (trinta) metros de profundidade, e tem os seguintes limites e confrontações: ao norte 

com o imóvel remanescente do próprio Município de Parelhas/RN, medindo 20 (vinte) 

metros; ao sul com a Rua José Arnaldo de Medeiros, medindo 20 (vinte) metros; ao leste e 

ao oeste com o imóvel remanescente do próprio Município de Parelhas/RN, medindo 30 

(trinta) metros.  

 

  Art. 2º. A área de terreno urbano objeto da cessão tem como destinação exclusiva, 

pelo Serviço Social da Indústria (SESI), a construção do Projeto SESI TEC. 

 

  Art. 3º. Após a assinatura do Termo de Cessão, o órgão cessionário ficará 

responsável pela manutenção física e pelo funcionamento do espaço cedido, bem como 

pelo pagamento das despesas decorrentes da cessão do imóvel. 
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  Art. 4º. Fica estabelecido entre as partes que a posse do referido imóvel deverá 

retornar imediatamente ao Município de Parelhas, sem qualquer ônus para este, a qualquer 

tempo em que o cessionário desistir de utilizá-lo para os fins a que se destina. 

 

  Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 

PALÁCIO SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA, Parelhas, 21 de maio de 2021. 

 

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA 

Prefeito Municipal 
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