
 

 

 

AUTÓGRAFO N.º 4178/2021 

PROJETO DE LEI N.º 039/2021 do Executivo: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 
 

ARTIGO 1º: Fica o poder Executivo Municipal local, autorizado a permitir, nos 
termos do artigo 119, da Constituição Municipal, com a nova 

redação que lhe deu a Emenda nº 05/91, à ASSOCIAÇÃO PARA 
SERVIÇOS REGIONAL HOW BRASIL, sediada na R. Ferreira 
Penteado, 1331, Cambuí, Campinas – SP 13.010-041, inscrita no 

CNPJ/MF 07.848.230/0001-54, que representa o associado Comitê 
de Serviço de Área Poder Superior, que realiza as reuniões do 

Grupo Poder Superior no endereço a Rua Américo Sales, 721, 
centro, Jardinópolis – SP, permissão para uso, à título gratuito e 
pelo prazo de 10 (dez) anos, podendo ser renovado por igual 

período, mediante termo administrativo, parte do imóvel urbano 
(cômodos dos fundos), situado nesta cidade, comarca e 

única circunscrição imobiliária de Jardinópolis, do Estado de 
São Paulo, de propriedade desta municipalidade, sito a Rua 
Américo Sales nº 721, denominado “Prédio Luiz Muniz 

Barbosa”, pela lei 1434/89, de 18 de outubro de 1989.   
 

PARÁGRAFO ÚNICO:  Parte do Referido imóvel (cômodos dos fundos) 
deverá ser utilizado pela permissionária, para à realização de reuniões e 

atividades voltadas à recuperação da adicção ativa, através do Programa de 
Narcóticos Anônimos. 
 

ARTIGO 2º: A permissão de que trata o presente diploma legal, somente poderá 
ser rescindida, caso venha a permissionária dar à área destinação 

diversa à estabelecida ou descumprida cláusula resolutória do 
ajuste, sem qualquer direito a indenização. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Ocorrendo a mencionada rescisão, por qualquer meio, 
forma ou condição, todas as benfeitorias introduzidas no imóvel, seja de que 

natureza for, passarão a incorporar ao patrimônio público municipal, sem 
qualquer direito de indenização ou retenção por parte da permissionária. 
 

Lei n.º 

“DISPÕE SOBRE A OUTORGA DE PERMISSÃO 

ADMINISTRATIVA DE USO, À TÍTULO 

GRATUITO, DE BEM PÚBLICO DOMINIAL, PARA 

ASSOCIAÇÃO PARA SERVIÇOS DA REGIÃO HOW 

BRASIL DE NARCÓTICOS ANÔNIMOS, NA 

FORMA E PARA OS FINS ESPECIFICA” 
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ARTIGO 3º: Além das condições enumeradas na presente norma legal, outras 
cláusulas e condições poderão ser aceitas ou imposta pela 

permitente.  
 
ARTIGO 4º: Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

 

 

Jardinópolis, 08 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos oito dias do mês de junho de 2021. 

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                               

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 

___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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Assinaturas

Cleber Tomaz de Camargos
Assinou

Mateus Signorini
Assinou

Log

10 jun 2021, 13:59:13 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 1884bef6-9653-4815-aebe-

f0fc7d61e2aa. Data limite para assinatura do documento: 10 de julho de 2021 (13:06).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

10 jun 2021, 14:00:53 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Cleber Tomaz de Camargos e CPF 145.407.528-71.

10 jun 2021, 14:01:00 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Mateus Signorini e CPF 175.514.838-02.

10 jun 2021, 14:01:14 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do

documento: 10 de julho de 2021 (13:06).

10 jun 2021, 14:09:54 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 145.407.528-71. IP:

189.92.105.126. Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

10 jun 2021, 18:59:41 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 175.514.838-02. IP:

177.52.86.118. Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

10 jun 2021, 18:59:41 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

1884bef6-9653-4815-aebe-f0fc7d61e2aa.

Hash do documento original (SHA256): 6ebc80325d2e26ba26f7c6bd48dd52bd7130872b87dee116683a8a2dbb124264
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