
DECRETO n.º 080, de 30 de maio de 2022. 

EMENTA: Revoga Permissão de uso, de caráter pre-
cário, concedido através do do Decreto Municipal n.º 
016, de 29 de março de 2017. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município de Salgueiro, 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 016, de 29 de março de 2017, que permitiu, 
em caráter precário, pelo prazo de 90 (noventa) dias, o livre uso e gozo do imóvel local-
izado na antiga Estação Ferroviária, medindo de frente 25m (vinte e cinco metros), igual 
medida de fundo e 30m (trinta metros) nas laterais, à Associação Clube da Sanfona de 
Salgueiro-PE, CNPJ n.º 27.295.445/0001-00. 
CONSIDERANDO que o Decreto Municipal n.º 016/2017, teve a sua vigência encerrada 
em 29 de junho de 2017; 
CONSIDERANDO que as festividades do São João se avizinham e a posse do bem se faz 
imprescindível para consecução das atividades festivas, sobretudo, diante da possibili-
dade de concessão total da área que será explorada nos terma Concorrência n.º 01/2022, 
Processo Licitatório n.º 059/2022, que tem por objeto a concessão a área da antiga estação 
ferroviária para exploração das festividades do São João de Salgueiro. 
CONSIDERANDO, por fim, as tentativas frustradas em notificar o responsável pela As-
sociação Clube da Sanfona de Salgueiro-PE. 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica revogada a permissão de uso, de caráter precário, do imóvel denominado 
"Caso do Sanfoneiro", localizada na Antiga Estação da Rede Ferroviária de Salgueiro, ou-
torgada à Associação Clube da Sanfona de Salgueiro-PE, CNPJ n.º 27.295.445/0001-00, 
através do Decreto Municipal n.º 016, de 29 de março de 2017, retornando, de imediato, à 
posse do Município de Salgueiro/PE. 

Art. 2º. A Associação Clube da Sanfona de Salgueiro-PE, CNPJ n.º 27.295.445/0001-00 de-
verá apresentar as chaves do imóvel, em até 02 (dois) dias úteis após a publicação deste 
decreto. 
Parágrafo único. Caso a permissionária não realize a entrega do imóvel no prazo fixado 
neste artigo, a Procuradoria Geral do Município fica autorizada a ajuizar as medidas judi-
ciais cabíveis, a fim de reverter o bem permitido ao acervo patrimonial do Município de 
Salgueiro. 

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Salgueiro, 30 de maio de 2022. 

MARCONES LIBÓRIO DE SÁ 
Prefeito


		2022-05-30T12:33:22-0300
	MARCONES LIBORIO DE SA:22051805415




