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DECRETO N° 97/2019 

GOVERNO MUNICIPAL DE 

OROS 
Gabinete do Prefeito 

DE 28 DE JUNHO DE 2019 

CONFERE PERMISSAO DE USO DE BEM PUBLICO 

MUNICIPAL PARA FINS DE FOMENTO, E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. II 

O Exmo. Sr. SIMAO PEDRO ALVES PEQUENO - Prefeito Municipal de Or6s/CE, no 

uso de suas atrlbuicoes legais, etc, 

CONSIDERANDO os principios constitucionais que regem a adminlstracao publica, 

notadamente o da Legalidade, lmpessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiencta: 

CONSIDERANDO o disposto no art. 3°, da Lei Municipal n°. 130/2018 e suas alteracoes 
'!1j--�Ji Municipal 162/2019. 

DECRETA: 

Art. 1°. Ao permisaionario, o bem municipal, objeto da presente permissao, cessao de 
··t.; 

espaco para tornento, desenvolvera atividades voltadas ao acolhimento de animais 
, - "·,ck�, 

abandonados nas ruas do Municipio de Oros, durante o periodo em que viger o termo 

de fomento. 

Art. 2°. Flea cient� a PERMISSIONARIA de que quaisquer construcoes a serem 

erigidas na .:vitada area deverao ser previa e expressamente autorizadas pela 
)'�1> 

PERMITENTS •• 

Art. 3°. A pr(;}�'3nte perrnissao de uso se destina exclusivamente as atividades da ��� ·� -�.;; 

PERMtSSION4RIA, sendo vedada sua transferencia a terceiros, bem assim a 
'\".:'_ 

rnodificacao desua destinacao. 

Art. 4°. presente permissao de uso e concedida a titulo precario e em carater de 

contrapartida, por periodo determinado no Chamamento Publico, realizado para o ato, 

devendo a, PERMISSIONARIA devolver a PERMITENTE o bem objeto deste 

instrumento ao final do prazo, independente de notiflcacao, nas mesmas condlcoes em 

que foi recebido, nao cabendo a PERMISSIONARIA direito a qualquer indenizacao ou 

reteneao pelas obras e pelas benfeitorias que venham a executar, sejam elas 

�dessarias, uteis ou voluptuaries, as quais se lncorporarao ao im6vel. 
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Art. 5°. A PERMISSIONARIA obriga-se, as suas expensas, pela conservacao do 

pr6prio municipal, ora permissionado, durante o periodo da presente permissao, 

mantendo-o em perfeitas condicoes de funcionamento, obrigando-se, por isso, a 

proceder aos services de reparos e pintura geral da coisa em questao. 

Art. 6°. A PERMISSIONARIA se compromete ainda a: 

I - Atender a todas as exigencias dos orqaos publlcos, inclusive no tocante ao horario 

de funcionamento, e manter a sua custa, e em repasses que poderao ser realizados 

pelo Municipio, o local sempre limpo e em funcionamento, atingindo suas finalidades; 

II - Obter todas as licen<;as e autorizacoes para inicio e desenvolvimento de suas 

t;;ijtivii11ades; 
�:i�,;,� 

Ill - Arcar, em parceria com o Municipio, com todos os custos relativos ao 

desenvolvimento dr atividade e rnanutencao das lnstalacoes: 
� 
""'Z�, �., 

IV :-1. Pagar quaisquef"" multas que venham a lhes ser aplicadas por autoridades, 
�,U) 

resultantes de infracao de leis, regulamentos ou posturas as quais tenha dado causa; 

V - Ser a (mica responsavel por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus 

empreqades, representantes, publico e terceiros quando nas dependenclas do im6vel 

objeto da perrnissao ou durante a realizacao do evento, bem como pelo cumprimento 

das demais leis sociais, da prevldencla, seguros em geral etc., nae podendo, em caso 

algum, a PER'MJTENTE ser responsabilizada por prejuizos que a PERMISSIONARIA 

ou tercelros pdssam sofrer em razao de acidentes que ocorrerem em virtude do 

presente .Termo: 

VI - Arcar corri-todos os custos trabalhistas e previdenciarios relativos a funcionarios 

que venharn ·� 'ser contratados para o desenvolvimento de suas atividades, isentando 

c Munidpio de Or6s de qualquer responsabilidade; 

VII - Resporisabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 

prepostos ou subordinados, e, ainda, por qualquer prejuizo que estes possam causar 

a PEIRMITENTE ou a terceiros, durante o atendimento do objeto; 

vnr - Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra durante 
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IX - A PERMISSIONARIA obriga-se tarnbern, as suas expensas, pela perfeita limpeza 

da area objeto da permlssao, impedindo, inclusive, que terceiros venham dela se 

apossar, mantendo, ademais, inalterada a destinacao da mesma; 

X - A PERMISSIONARIA, por seu representante legal, declara, para todos os fins e 

efeitos legais que recebe o bem nas condicoes referidas neste instrumento, 

comprometendo-se, outrossim, a devolve-lo, a PERMITENTE, nas mesmas condlcoes 

em que o recebe. 

Art. 7°. Em contrapartida, o Permitente se compromete, por intermedio da Secretaria 

de Saude: 

'1,-Jiazer a doacao de R$ 1.000,00 (hum mil reais) mensais para auxilio na execucao 
. ':;.,/;<.,..: 

dos trabalhos, uma vez que a ONG deve ser pessoa juridica sem fins lucrativos; 

II - Arcar com as despesas de conta de luz, aqua: 
J \ J 

IIL�·A Secretaria""lv'l�fficipal de Saude enviara semanalmente veterinarlo e demais 
-�Al,1ft 

profissionais que julgar necessarios, para acompanhamento do desenvolvimento e bem 

estar dosanirnals asolhldos no Canil Municipal; 
J' 

IV - 0 Permitente dtsponibilizara 02 (dois) vigias para protecao do patrim6nio; 

Art. 8°. A fiscalizacao e acompanhamento da presente permissao de uso para fomento 

da Sauce sere realizada pela Secretaria de Saude, devendo a PERMISSIONARIA 

providenciar as' exigencias legais. 

Art. 9°. 0 presente Decreto entra em vigor na data de sua publlcacao, revogada as 

dlsposlcoes emcontrarlo. 

PUBLIQUE-SE .:.::,cuMPRA-SE - REGISTRE-SE 

PREFEITURA.MUNICIPAL DE OROS/CE, EM 28 DE JUNHO DE 2019. 

Simao Pe Iv s Pequeno 
Prefeito Municipal 


