
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

DECRETO Nº 6.853, DE 05 DE JUNHO DE 2018 

Dispõe sobre Permissão de Uso de Bem 

Público Municipal ao SENAC de Jaboticabal, 

e dá outras providências. 

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais e, considerando o que dispõe o art. 114, § 2°, da 

Lei Orgânica Municipal; 

DECRETA: 

Art. 1°. O Município de Jaboticabal outorga ao SENAC de Jaboticabal, 

instituição educacional privada sem fins lucrativos, com sede e foro nesta Cidade, na 

Rua 24 de Maio, nº 831 , Centro, CEP: 14.870-350, a título de "Permissão 

Administrativa", o uso das instalações da cozinha piloto localizada nas dependências do 

Departamento de Alimentação Escolar, imóvel público situado na Avenida Floriano 

Peixoto, nº 1.576, Centro, registrado junto ao Serviço Registrai de Imóveis dessa Cidade 

e Comarca de Jaboticabal, sob a Matrícula Imobiliária nº 36.671 , do Livro 2-RG. 

Art. 2º A presente permissão administrativa tem por finalidade autorizar o 

Permissionário a utilizar o bem público para as suas finalidades institucionais, tendo 

como objetivo principal o desenvolvimento de cursos na área da Gastronomia e 

Nutrição, em especial a capacitação técnica das cozinheiras e padeiros da Rede 

Municipal de Educação. 
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Parágrafo único. O uso da cozinha pela Instituição será nos dias e horários 

determinados pela Direção do Departamento de Alimentação Escolar. 

Art. 3° A permissão de uso, dada a sua natureza precária e gratuita, poderá 

ser revogada quando o interesse público exigir, independente de aviso ou notificação 

judicial ou extrajudicial. 

Art. 4° A presente Permissão é outorgada pelo prazo de 02 (dois) anos, 

podendo ser prorrogada por igual período, devendo ser ajustada através de Termo de 

Permissão de Uso firmado entre o Poder Executivo e o Permissionário, conforme anexo 

único integrante deste Decreto. 

Art. 5º O objeto desta permissão não poderá ainda ser cedido, locado, 

transferido, penhorado ou de qualquer forma onerado ou concedido no todo ou em parte 

a terceiros sob pena de revogação da permissão. 

Art. 6° Ocorrendo a revogação da permissão, fica o permissionário obrigado 

a desocupar o imóvel dado em permissão no prazo de 30 (trinta) dias, e, não o fazendo , 

será tido como esbulhador da posse, sujeito a ação possessória própria. 

Art. 7º Qualquer construção, ampliação ou reforma a ser feita no referido 

bem imóvel, deverá ser previamente aprovado pelo Órgão competente da Prefeitura de 

Jaboticabal, ficando incorporado ao imóvel por ocasião do término da permissão. 

Art. 8º Ao Município reserva-se o direito de vistoriar o bem imóvel dado em 

permissão, sempre que julgar conveniente, determinando as providências que entender 

oportunas e necessárias para sua preservação, fiscalizando , outrossim, o uso do mesmo. 

Art. 9º O Permissionário fica obrigado a respeitar e obedecer às normas 

sociais emanadas do Poder Público. 
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Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 05 de junho de 2018. 

A 
Secrctár e Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer 

Registrado e publicado no Departamento de Comunicação Administrativa, aos 05 de 

junho de 2018. 

IV ANA MARIA MARQUES QUINTINO 
Agente Administrativo 
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ANEXO ÚNICO 

TERMO ADMINISTRATIVO DE PERMISSÃO DE USO 

Termo Administrativo de Permissão de Uso 

que se faz entre o Município de Jaboticabal 

e o SENAC de Jaboticabal. 

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, nesta Cidade de 

Jaboticabal/SP, entre as partes, de um lado o Município de Jaboticabal, inscrito no 

CNPJ sob o número 50.387.844/0001-05, representado pelo seu Prefeito Municipal 

JOSÉ CARLOS HORI, neste ato simplesmente denominado de PERMITENTE, e de 

outro lado, o SENAC de Jaboticabal, instituição educacional privada sem fins 

lucrativos, com sede e foro nesta Cidade, na Rua 24 de Maio, nº 831, Centro, CEP: 

14.870-350, representado pelo seu Gerente o Sr. Wellington Miranda de Argolo, neste 

ato simplesmente denominado de PERMISSIONÁRIO, foi levado a efeito o presente 

Termo Administrativo de Permissão de Uso que regerá pelas cláusulas e condições 

seguintes: 

DO OBJETO, DO PRAZO E DO PREÇO 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O PERMITENTE outorga ao PERMISSIONÁRIO a 

"Permissão Administrativa de Uso" das instalações da cozinha piloto localizada nas 

dependências do Departamento de Alimentação Escolar, imóvel público situado na 

Avenida Floriano Peixoto, nº 1.576, Centro, registrado junto ao Serviço Registrai de 

Imóveis dessa Cidade e Comarca de Jaboticabal, sob a Matrícula Imobiliária nº 36.671, 

do Livro 2-RG. 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 Dcc6853 Página 4 de 7 



Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

CLÁUSULA SEGUNDA: A presente permissão de uso tem por finalidade autorizar o 

Permissionário a utilizar o bem público para as suas finalidades institucionais, tendo 

como objetivo o desenvolvimento de cursos na área da Gastronomia e Nutrição, em 

especial a capacitação técnica das as cozinheiras e padeiros da Rede Municipal de 

Educação, na forma do cronograma a ser aprovado pela Direção. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O uso da cozinha pela Instituição será nos dias e horários 

determinados pela Direção do Departamento de Alimentação Escolar. 

CLÁUSULA QUARTA: A Permissão de Uso é outorgada a título gratuito e pelo prazo 

de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogada por igual período, podendo ser revogada 

quando o interesse público exigir, independente de aviso ou notificação judicial ou 

extrajudicial. 

DAS OBRIGAÇÕES DO PERMISSIONÁRIO 

CLÁUSULA QUINTA: O PERMISSIONÁRIO será emitido na posse do imóvel a 

partir da data da assinatura deste Termo, e não poderá introduzir nenhuma alteração sem 

prévia autorização escrita por parte do PERMITENTE. 

CLÁUSULA SEXTA: O objeto deste Termo não poderá, a quem quer que seja e/ou a 

qualquer título, ser cedido, alienado, transferido, prometido em dação em pagamento, 

penhorado e onerado de qualquer forma, sem o consentimento do Poder Público, sob 

pena de rescisão contratual. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica o PERMISSIONÁRIO sujeito aos encargos que lhes são 

estabelecidos por este Termo. 

CLÁUSULA OITAVA: A Permissão ora outorgada ficará automaticamente revogada, 

entre as hipóteses legais, em especial se houver interesse público na utilização da 

referida área, ou se o PERMISSIONÁRIO deixar de cumprir as seguintes condições: 
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I - servir-se do bem para a finalidade convencionada na presente outorga; 

II - levar imediatamente ao conhecimento do Município de Jaboticabal o surgimento 

de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como eventuais 

turbações de terceiros. 

CLÁUSULA NONA: O PERMISSIONÁRIO fica obrigado a respeitar e obedecer às 

normas técnicas e sociais do Poder Público. 

DA FISCALIZAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO se reserva no direito de vistoriar o imóvel 

sempre que julgar conveniente, determinando as providências que entender necessárias 

para sua preservação, fiscalizando, outrossim o uso do mesmo. 

DAEXTINCÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ocorrendo o interesse da Administração na 

utilização do imóvel ou a rescisão contratual por desatendimento a lei, ou 

descumprimento de quaisquer hipóteses previstas nas cláusulas anteriores, o contrato 

fica automaticamente extinto, e o PERMISSIONÁRIO obrigado a desocupar o imóvel 

no interregno do prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de não o fazendo serem tomadas as 

medidas judiciais cabíveis à espécie. 

DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Para solução das pendências deste Termo, as 

partes elegem o foro desta Comarca de Jaboticabal com renúncia expressa a qualquer 

outro por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem assim justos e contratados, e o presente expressar fielmente 

aquilo que previamente estabeleceram as partes, fica o mesmo lavrado em livro próprio 

da Prefeitura Municipal de Jaboticabal. 

WELLINGTON MIRANDA DE ARGOLO 

Gerente SENAC de Jaboticabal 

Permissionário 
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