PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
ESTADO DE MINAS GERAIS
“Governo Municipal 2013-2016”

DECRETO Nº 029/15, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015.
“Permissão de uso de bem público para

a Legião de
providencias”.

Maria

e

dá

outras

RAMON FERRAZ MIRANDA, Prefeito do Município de Nanuque/MG, no uso de suas
atribuições legais;
CONSIDERANDO o parecer favorável emitido pela Procuradoria;
CONSIDERANDO a disponibilidade do bem ora solicitado;
CONSIDERANDO tratar-se de permissão de uso que tem como característica a precariedade;
DECRETA:
Artigo 1º - Fica permitido o uso, pela comunidade católica Nossa Senhora de Fátima, mas
precisamente da Legião de Maria, das dependências do antigo posto de saúde localizado na Rua
Tupinambás, 75 Bairro Nossa Senhora de Fátima.
Artigo 2º - A Legião de Maria, através de seu representante legal, se responsabilizará pela
conservação do bem, recebendo as chaves diretamente das mãos da Secretária Municipal de
Saúde que, no ato da entrega, registrará o estado físico do imóvel emitindo relatório que será
assinado por ambas às partes.
Artigo 3º - A presente permissão terá validade até o dia 31/12/2015, podendo ser renovada por
mais 06(seis) meses automaticamente caso as partes não se manifestem contrariamente.
Artigo 4º - Como se trata de permissão de uso de bem público, o município, a qualquer
momento poderá revogar o presente ato sem qualquer justificativa ou qualquer indenização.
Artigo 5º - Toda e qualquer despesa relativa ao imóvel (exemplo, água e luz), será de
responsabilidade da Legião de Maria, que no momento do recebimento do imóvel declarará por
escrito.
Artigo 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos trinta dias do mês de setembro de 2015.
Publique-se. Registre-se e Cumpra-se
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