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DECRETO N° 2506, DE 08 DE JUNHO DE 1999.
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Aprova Termo de Permissão de Uso do
prédio situado na IVIata do Intelecto para
funcionamento do Orquidário de Itabira.

Prefeito Municipal de Itabira, no uso de suas atribuições

legais;
DECRETA:
O

Ari:. 1° - Fica aprovado o Termo de Permissão de Uso do
imóvel de propriedade do Município, situado na Mata do Intelecto, cedido à Sociedade
Orquidófila Itabirana, entidade sem fins lucrativos, para a instalação do Orquidário de
Itabira, parte integrante do presente decreto.
Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário, este
decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Itabira, 08 de junho de 1999.
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DIÁKIO DE ITABIIU quinta-feira. 17 de|unhOdet99£
DECRETO H* 2508, DE 08 OE JUNHO DE 1999.
Aprova Tormo da ParmlssAo de Uso do prédio
situado rta Mata do Inlolécto para funcJortamonto dD Orquidário da Habira.
Preleito Uun'icipal ds Itabira. no uso da suas aulbuiDECRETA;
Ari. 1 ' • Fica aprovado o Termo da Permissão de
Uso do ímúvel da propriedade dO Município, situado
na Mata do Intsledo, cedido à Sodedade Oitguidóf il3
Itabirana, entidade sem lins lucrativos, para a instalação do Orquidário de Itabira, parte 'integrante do
presente dacreio.
Art. 2':.Revogadas as disposições eiTt contrário,
este decreto entra em vigor na data de sua publica-

çâo.
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PrefBilura Municipal de Itabira, DB dejunho de 1 ^ 9 ,
^ (a) Jstíuon Alberto de Pinho Tavarat
Prefeito Munidpa!
(â) Caomar Paulo Santos - Cheia da Gabinete
(a) Myrthea dK Araúio Ventura
Secretftiia Municipal de Administração

TERMODEPERMISSAODEUSO
Parmiasto do u t o da Imóvel qua o Municfpio de
itabira foz à Sociedade Orquidófila Itabirana.
O Mivitcfpio de llabira. representado pelo Preleito Jackson Alberto de Pinho Tavares, mediante o
presente instrúrienta,'permite à Sodedade OrquidóIlla Itabirana, entidade civil sem lins lucrativos, utilizar o imiivel pútJico conslruído na Maia do inieleao,
para instalação do Orquidáib de llabira, mediante as
sagulntea condiçóes:
1 ' - 0 Prefeito Municipal entregará è Presidanie da
Sociedade Orquidótita ltat)irBna as chaves do imávei,
licarKlo sobre a rasportsbbndade da Sodedade:
a) A adminislração do Orquidário a o liicaçio do seu
horsjiode funcionamento para viátação pública:
b) A escolha do material, a Instaiaçfio e as disposiç£es das prateleiras e supo'ites para os vasos, res-,
peitando sempre as normas de segurança, para reduzir 05 riscos de acidontes nos horários da visiiac) O cuidado e manulençfio para com os vasos a
plantas, ficando expressamente pnjíbido o usa da
agrotóxicos e adubos que possam afetar a saúde e
integridade da seres humanos e animais;
d) Nos horários abertos à visitação, manter no local
uma pessoa de sue inteira confiança, para zelar e
evitar o extravio de vasos e mudas, deverão tal pessoa saber orientar os visitantes, quanto à necessidade de preseri^tão da natureza e da Imponinda zelar para que as orqufdeas vnram no seu habitai natural.

O

3!' - A Sociedade Orquidólila Itabirana deverá manter
no local somente atividade compatível com as suas
linalidades a que náo Impeçam e nem dificullem o
acessa dos servidores e da população nas dependências da Mala:
3" - Não poderã utilizar nenf^um outro espaço físico
no interior da reierida Mata, sem prévia e expressa
autorização da autoridade responsável pelo admirvstração da mesma;
4» - Caso o Municípto necessite bo Imóvel em queslâo, a Sociedade cirquidílils Itatsita, apte prévia notificação, deverá entregá-lo no prazo da 613 (sessenta)
dias, toialmerite desocupado.
A presente penTiíssáoá concedida a tftuto graiuilá paio
prazo de.10 (dei) anos, não podendo a Pemiissionãri
aliená-lo a qualquer tilulo, ou ceder a título da empróst
mo ou para fins da locação.
Prefeitura Municipal de Itabira, OB de junho de 1999,
(a) Jackson Alberto de Pinho Tavares
l=refeito Municpal
lal C^eomar Paulo Sanioe - Chefa da Gabineie

o

TERMO DE PERMISSÃO DE USO

Permissão de uso de imóvel que o
Município de Itabira faz à Sociedade
Orquidófila Itabirana.

O

O Município de Itabira, representado pelo Prefeito
Jackson Alberto de Pinho Tavares, mediante o presente instrumento, permite á
Sociedade Orquidófila Itabirana, entidade civil sem fins lucrativos, utilizar o imóvel público
construído na Mata do Intelecto, para instalação do Orquidário de Itabira, mediante as
seguintes condições:

1** - O Prefeito Municipal entregará à Presidente da
Sociedade Orquidófila Itabirana as chaves do imóvel, ficando sobre a responsabilidade da
Sociedade:

O

a) A administração do Orquidário e a fixação do seu horário de funcionamento para
visitação pública;
b) A escolha do material, a instalação e as disposições das prateleiras e suportes para
os vasos, respeitando sempre as normas de segurança, para reduzir os riscos de
acidentes nos horários de visitação;
c) O cuidado e manutenção para com os vasos e plantas, ficando expressamente
proibido o uso de agrotóxicos e adubos que possam afetar a saúde e integridade de
seres humanos e animais;
d) Nos horários abertos à visitação, manter no iocal uma pessoa de sua inteira
confiança, para zelar e evitar o extravio de vasos e mudas, devendo tal pessoa saber
orientar os visitantes, quanto à necessidade de preservação da natureza e da
importância zelar para que as orquídeas vivam no seu habitat natural.

2° ' A Sociedade Orquidófila Itabirana deverá manter no
local somente atividade compatível com as suas finalidades e que não impeçam e nem
dificultem o acesso dos servidores e da população nas dependências da Mata;

3° - Não poderá utilizar nenhum outro espaço físico no
interior da referida Mata, sem prévia e expressa autorização da autoridade responsável
peio administração da mesma;
4° - Caso o M jnicípio necessite do imóvel em questão, a
Sociedade Orquidófila Itabira, após prévia no ificação, deverá entregá-lo no prazo de 60
(sessenta) dias, totalmente desocupado.~tc\i 'i.n
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A presente permissão é concedida a título gratuito, pelo
prazo de 10 (dez) anos, nâo podendo a Permissionária aliená-lo a qualquer título, ou
ceder a título de empréstimo ou para fins de locação.

Prefeitura Municipal de Itabira, 08 dejunho de 1999.
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JJACKSON ALBERTO DE PINHO TAVARES
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