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DECRETO N"* 1.396, DE 6 DE OUTUBRO DE 2006

Aprova o Termo de Permissão de Uso de
área pública em fovor do Clube de Mães
Santa Rita de Cássia e dá outras
providências.

O Prefeito Municipal de Itabira. no uso de suas
atríbuições legais;

O
DECRETA:
Art. 1°. fica aprovado o Tenno de Permissão de Uso da
área pública em beneficio do Clube de Mães Santa Rita de Cássia, baixado com o
presente Decreto.
Art. 2°. Areferidaárea está situada na avenida Tabelião
Osório Sampaio medindo 410,00 m^ (quatrocentos e dez metros quadrados).
Art. 3°. A Permissão de Uso ora concedida terá o prazo
de 15 (quinze) anos.
Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua

o

publicação.
Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrárío.
Prefeitura Municipal de Itabira, de 6 de outubro de 2006.
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DECRETQ IP 1.396, OE 6 OE OUTUDRO DE 2006
Aprova o Tonno de Perrdsslo de Uso de área püHIca «m lawor do C U » do Mios Sanla Rito de Cássia
edá outros prouMendas.
O Prslelio Muddpd de lOUra, no uso de suas atribulçdés lagaiB;
DÈCnETAArt. 1*. Fica aprovado o Tem» da PennlssAo de Uso da área pública em benelldo do Clube de Mios
Sanla Rito de Cásda. baixada com o presento Docreto.
Art. 2*. A iderfda áiea está dtoada na avenida TabeGIo Osdrio Sampdo modndo 410.00 m* (quatrocentos o dez motros quadrados).
Ari. 3". A Poimissao de Uso ora concedida terá o prazo do 15 (qdnza) enos.
Art. 4*. Esto Docreto ertra om vigor na data de sua puUicaçla
Art. 5*. Rovogam-sa as dlsfaKlçOas em eontrúno.
PiBleilurB Mimidpd de kabira, da 6 de outubro de 2006.
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TERMO DE PERMSSAO DE USO
PenníssAo de Uso que faz o Município da Habira ao Cluba de Mies Santa Rita de Cásda do área
püdica dtuada na aradda Tabdilo Osório Sanpdo, de acoido com as aegdntes condteOes:
1. Pdo presttrie insimmerrto. o Mudcrplo de habita, lapresertado por seu PreloHo. J o i o Izad Ouerino
Codho. outorga 00 Clube de Mies Santa Rita de Cásda, rapresentado por sua Prosidente. Luiza do
Carmo BartMlos Waictiert, a PandssSo do Uso do terreno, com área de 410 nP (quatrtxentos e dez
mdiDE quocfeDdDB}, situado na avenida TabeUo Osório Sanpalo, UentllicadD como M e 5, da quadra 1,
do bdno VKa Slo Qeiddo, hscriglo cadastrai 01.03.044.0017.001 om ItobireMG, tondo as soQuintos
dvlsas aconlromacOes:
Pda titfito, lazaidodMsa com a avenida Tobeülo Osório Sempdo por urna extonsflo da 34,70 m (trinta a
qjdro meiroe o setenta centlmeoos):
Peto lodo drdto de quem da rua olha o Imóvd, fozarKto dvisa com o lote 7, da quadm 1, inscriçlo
cadastral f^ 01.03.044.0071 XXn, da propriedade daOerddn ApaiDdda Femandes. por uma axiensfiD de
12,56 ffl (dozo mdioe e dnqOentB e sds cenlimeiras);
Peto lado asquttdo (to qusm da nia o l u i o imóvel, fazendo dhrisa eom área verde do Municlpto, por uma
oídonslo da 11.07 m (onze melns B sete centkneiras):
Pelos lundos, lazendo divisa com o toto 6, da quadm 1, inscriçlo cadastral n* 01.03.044,0054, da
propriedade de Qeiddho Gomas Scxvos, por urna externlo de 34,70 m (trtnta e quatro metros o setenta
cenilmslroe}.
2.-A presento Pomrisslo de Uso é nlo-onerosa. eoneedtda para consiruçBo o instdaçlo da sede do
benolidária
a A Permissfio om outorgada podOfA sor ravooada amos da expirado o prazo, no coso do ottoracao da
sua dedin^to. com a imedota d o v d u ^ do Imãvd 00 M u n l c ^ .
4. A piessito Pomisaio á incorrpaifvel oom a dieneclo a qualquor lAuto.
5 A revogecfio da presentoPerrnssfto, exceto por dosvto da dastinaçlo, deverá sor procedida de
noüf icaçlo admkiisiraiiva, eom antecodónda mínima de 90 (novenu) dos, rijando entlo o imóvd om
coddo retomeiá ao patrimúnio do Município.
6. N l o constitui a piesente Ponnissao d r d t o a Indenlzaçlo por ciudsquer benfdiorios nde edificadas,
dnda qua útds ou nocessários.
7. Enquwto vigorar a presente Pamiissao, o beneUdário será responsávd pdo pagamento do todos os
kr^xislaa, taxas, cofSribuicOos de mdhoda e demais tributos cdxados em razAo do imúvd.
B. A Pemrissfto vigorará o partir da data da asdnaura do piesonto instmmonto pdo prazo de 15
(quinzo) anos.
Prefeitura Munhdpd do ttabira 6 de outubro de 2006.
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO

Permissão de Uso que fez o Municipio
itabira ao Clube de Mães Santa Rita
Cássia de área pública situada
avenida Tabelião Osório Sampaio,
acordo com as seguintes condições:

(^
^^

de
de
na
de

1. Pelo presente instrumento, o Município de Itabira,
representado por seu Prefeito, João Izael Queríno Coelho, outorga ao Clube de Mães
Santa Rita de Cássia, representado por sua Presidente, Luiza do Carmo Barcelos
Waichert, a Pemiissão de Uso de tenreno, com área de 410 m^ (quatrocentos e dez
metros quadrados), situado na avenida Tabelião Osório Sampaio, identificado como
lote 5, da quadra 1, do bairro Vila São Geraldo, inscrição cadastral 01.03.044.0017.001
em Itabira/MG, tendo as seguintes divisas e confrontações:
- Pela frente, fazendo divisa com a avenida Tabelião
Osório Sampaio por uma extensão de 34,70 m (trínta e quatro metros e setenta
centímetros);
• Peío lado direito de quem da rua olha o imóvel,
fazendo divisa com o lote 7, da quadra 1, inscríção cadastral n** 01.03.044.0071.001, de
propriedade de Geralda Aparecida Fernandes, por uma extensão de 12,56 m (doze
metros e cinqüenta e seis centímetros);
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- Pelo lado esquerdo de quem da rua olha o imóvel,
fazendo divisa com área verde do Município, por uma extensão de 11,07 m (onze
metros e sete centímetros);
- Pelos fundos, fazendo divisa com o lote 6, da quadra
1, inscrição cadastral rf 01.03.044.0054, de propriedade de Geraldino Gomes Soares,
por uma extensão de 34,70 m (trinta e quatro metros e setenta centímetros).
2. A presente Pemiíssão de Uso é não-onerosa,
concedida para construção e instalação da sede do beneficiário.
3. A Pemiissão ora outorgada poderá ser revogada
antes de expirado o prazo, no caso de alteração da sua destinaçâo, com a imediata
devolução do imóvel ao Município.
4. A presente Pemiíssão é incompatível com a
alienação a qualquer titulo.

xr

5. A revogação da presente Permissão, exceto por
desvio da destinaçâo, deverá ser precedida de notificação administrativa, com
antecedência mínima de 90 (noventa) dias. quando então o imóvel ora cedido retornará
ao patrimônio do Município.
6. Não constitui a presente Pemnissão direito a
indenização por quaisquer benfeitorias nele edificadas, ainda que úteis ou necessárias.

o

7. Enquanto vigorar a presente Permissão, o
beneficiário será responsável pelo pagamento de todos os impostos, taxas,
contribuições de melhoria e demais tributos cobrados em razão do imóvel.
8. A Permissão vigorará a partir da data da assinatura
do presente instrumento pelo prazo de 15 (quinze) anos.
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158° Ano da Emancipação Política do Município
"Ano Municipai do Tricentenário de História de ítabira"

O

JOÃO IZAEL QUERINO COELHO
PREFEITO MUNiCIPAL

CÂNDIDA iZABEL DE CAMPOS MORAES
CHEFE DE GABINETE

pjm>a

Digitally signed by STOQUE
SOLUCOES TECNOLOGICAS
LTDA:05388674000129
Date: 2008.07.29 19:07:56 03:00
Reason:
Location:

Digitally signed by RAINEY
BARBOSA ALVES
MARINHO:56415451472
Date: 2008.08.05 15:05:50 03:00
Reason: REGISTRO DIGITAL
Location: 2º RTDPJ DE
MACEIO

