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AUTOGRAFO N.° 3876/2017

Lei n.°

PROJETO DE LET N.' 038/2017 do Executivo:

(J

"AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
A PROCEDER EM REGIME DE PERMISSAO DE
USO GRATUITO DE IMÔVEL, DE
PROPRIEDADE DESTA MUNICIPAUDADE,
DESTINADA A MORADIA DE FUNCIONARIO,
NA FORMA QUE ESPECIFICA"

ARTIGO 10: Vice autorizado 0 Poder Executivo Municipal a proceder em
regime de permissâo de uso gratuito de imóvel, de propriedade
desta municipalidade, constituido de urria case, sit.uada na EMEF
Oliveir,
a" corn endereco a Rue Domiciano Alves
I ."Arnérico Salles
de
Resende,
s/n
0
,
destinado
a moradia de funcionário püblico
C,
municipal - Sr. FABTO LEANDRO BERNARDES CORREA, em
conformidade corn o Terrno de Comprornisso , aneo.
x

ARTIGO 2 0 : Esta Lei entraré em vigor na data de sua publicaçào, revogadas

REGISTRADO E PTJBLICADO na Secretaria da Cãmara Municipal de JardinOpolisSF, aos vinte e quatro dias do mês de outubro de 2017.
vo de Sousa
crcIário
Cãmara M Ilicipa! de Jardinópo!is-SP
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TERRA DA MANGA

pIeiO38-17- tls.3

Pelo presente Termo, do urn [ado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÔPOU&,
pessoa juridica do direito pUblico interno, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, sob n° 44.229.821-000-70, corn sede e foro nesta Cidade e Comarca, na Praça Dr. Mario
Lins, n.° 150, aqui representada por seu Prefeito Municipal - Dr. JOAO CIRO MARCONI, brasileiro,
casado, Medico, portador do R.G. no 4.679.869-9 e do C.P.F. no 870.699.978-68, residente e
domlciliado neste Municiplo e Comarca de JardinOpolis, Estado de São Paulo, na Rue Albuquerque
Lins, no 591, doravante denominado simplesmente PERMITENTE, e do outro lado 0 funcionáiio
püblico municipal - Sr. FABIO LEANDRO BERNARDES CORREA, brasileiro, casado, Inspetor de
Alunos, portador do RG. n.° 28.720.016-4, doravante denominado simplesmente PERMISSIONARIO,
tern, entre ci, justo e avençado o seguinte, quo rnutuamente aceitam e outorgam, a saber:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A PERMITENTE procede, em regime DE PERMISSAO DE lisa GRATIJITO DE IMÔVEL, DE
PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE, constituido de urns case, situada na EMEF "Américo
Salles Oliveira", corn endereço a Rue Dorniciano Alves de Resende s/n 0 , destinado a moradia de
funcionário póblico municipal - Sr. FABIO LEANDRO BERNARDES CORREA.
CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAcOEs DO PERMITENTE
Compete a PERMITENTE todos Os encargos que reGal ou quo venham a recair sobre o imóvel, seja a
que titulo for, notaclamente texas e tailfas.
CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA96ES DO PERMISSIONARIO
III IIIIVV-

VIVII-

0 imovel será utilizado exciusivamente pare a moradia do permissionârio e do sue familia;
Fica vedado ao permissionario do imóvel cede-b, transferi-lo, locb-lo ou tie quabquer forma
atribuir seu use a terceiros, sob pane de rescisâo presente permissâo do uso gratuito do
imOveb;
Quaisquer benfeitorias ou acessbes reabizadas pelo permissionârio flcarAo incorporadas ao
imôveb e não tiara ao mesmo quabquer direito de retençAo ou indenizacüo;
Ac permissionario constitui 0 encargo de zebar, cuidar e manter sempre bimpo 0 imOvel;
Compete tambérn ao permissionário, avisar e informar ao Chafe do Executive qusiquer risco
do dano estrutural ao imovel, bem como, a invasão e atos de vandalismo qua estejam
ocorrendo no mesmo.
Manter-se atento a necessidade tie execuçAo tie reparos, manutencão e conservação do
predio escoIar, sobicitando providëncias ao Diretor tie Escola;
Comunicar, tie irnediato, a Direço da Escoba as ocorréncias havidas em dias nâo betivos,
providenciando conforme a caso, contato urgente corn a unidade pobicial.
CLAUSULA QUARTA - DAS PROIBIQOES

E vedado ao Permissionârio:
III III 1V -

Permitir a permanéncia na area intema do prédio escobar tie pessoas estranhas a Escoba ou
outras quo não sejam seus dependentes;
Ausentar-Se por periodo superior a vinte e quatro horas consecutivas, sem autorizaçAo;
Ocupar quaisquer dependOncias do prédio escobar
Dificubtar quatquer atividade escolar por comodidade pessoal ou do famIbia.
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TERRA PA IV1ANGA
CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

0 presente Termo de Compromisso vigorará por 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da
assinatura, podendo set prorrogado, pot termos aditivos, por iguais periodos.

CLAUSULA SEXTA - DA DENUNCIA

o

presente Termo de Compromisso poderé ser denunciado a qualquer momento, pot qualquer das
partes, mediante comunica(;âo expressa, corn antecedéncia de 90 (noventa) dies.
CLAuSuLA SETIMA - DO DIREITO DE RESCISAO.
A permissAo de que trata a lei, poderé ser rescindida a qualquer tempo, caso venha o permissionário
dar destinaçAo diveisa a estabeleckla, descumpra clâusulas insertas no termo de peimissâo ou
venha a perrriitente necessitar do imOvel, pam outros fins.
CLAUSULA OITAVA - DO FORD
Fica eleito 0 foro cia Comarca de JardinOpoIis pam dirimir qualquer questao referente ao presente
Termo de Compromisso, exduindo-se outros, per mais privilegiados que fossem.
E, par estarem de acordo, assinam

0

presente convênio, em dues vias.

JardinOpolis,

iR4MWJI9#AL DE JARDINÔPOLIS
Dr. JOAO CIRO MARCONI

FABIO LEANDRO BERNARDES CORREA
RO. 28.720.016-4

PERMISSIONARIO

TESTEMUNHAS:
- CPF: 034.556.238-08

1)
Marcia Aparecida Rodrigues

- CPF: 064.128.576-77

2)
Mailsiel Hemandes Resende

