PREFEITURA DE MOGI GUAÇU-SP
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA NO 253

,DE 2021.

Autoriza a ocupação da zeladoia do Centro Esportivo José Américo
Caveanha "CEREP", pelo servidor Daniel Batista Bueno, RG. N°
34.999095.
RODRIGO FALSETTI, Prefeito do Município de Mogi Guaçu, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e tendo em vista o que consta nos autos do Processo
Administrativo n° 10.816/2021,
RESOLVE:
10

- Fica autorizado o uso, a título precário e gratuito, para fins de
residência do servidor Daniel Batista Bueno, portador do RG. N° 34.999.095 e do CPF N°
300.862.508-84, e sua família, do prédio da zeladoria do Centro Esportivo José Américo
Caveanha - "CEREP", enquanto perdurar seu vínculo empregatício com a municipalidade e
houver interesse para a administração.
Parágrafo Único - Entenda-se por família o cônjuge, filhos e pais do
permissionário, sendo vedada à moradia no imóvel, mesmo que temporária, de outras pessoas.
2° - O permissionário ficará responsável pela manutenção do local,
zelando por sua integridade física, promovendo sua limpeza, higiene e conservação sanitária e
protegendo-o contra esbulho ou turbação de terceiros.
30

- Nenhuma obra de reforma ou construção que altere as características
originais do imóvel poderá ser executada sem a expressa autorização do Prefeito e todas as
benfeitorias e acessões que forem realizadas incorporar-se-ão ao imóvel, não cabendo à
permissionária qualquer direito ou indenização, reparação ou retenção.
40

- Cabem à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer a fiscalização e o
acompanhamento da utilização do imóvel, nos termos da presente Portaria.
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- A permissão ora outorgada é de caráter pessoal e intransferível,
cumprindo sua imediata revogação o desvio do uso do imóvel pela permissionária.
60 -

Esta Portaria entra em vigor n- •ata de s- publicação.

MogiGuaçu, 27 dedeze 'oro de20i
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