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PORTARIA Nº 11, de 05 de ABRIL de 2016. 
 
 
  Dispõe sobre: Cessão uso temporário do Prédio  Destinado a Garagem , 
Depósito e Outras Atividade  da  Decel 
 
 
 HORÁCIO CÉSAR FERNANDEZ, Prefeito Municipal de Álvares Machado, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a cláusula 11  do 

Contrato de nº06/16, locação do prédio destinado a garagem, depósito e outras atividades 

da DECEL, baixa a seguinte  

 
PORTARIA: 

 
 Artigo 1º - Será permitida a cessão de uso temporário em atividades promocionais 

para entidades filantrópicas do Município, devidamente regularizadas e consideradas 

parceiras da administração pública municipal, desde que haja disponibilidade e mediante o 

pagamento de taxa de custeio de despesas com água e energia elétrica, no valor de 

R$=60,00 (sessenta reais) por dia, a ser recolhida junto a Tesouraria da Prefeitura. 

 
 Artigo 2º -  A cessão de uso de que trata a presente Portaria será de somente uma 

(01) vez por ano a cada entidade filantrópica e condicionada a formalização de declaração 

de conhecimento e aceitação dos termos da presente Portaria, bem como compromisso de 

restituição do imóvel completamente limpo e mais: 

a) Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou 

à terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na utilização do espaço, diretamente por 

seu Diretor ou Presidente e/ou empregados; 

b) Correrão por conta, responsabilidade e risco da entidade  as consequências de: 

1. Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão; 

2.  Ato ilícito seu, de seus membros, voluntários ou de terceiros em tudo que se 

referir a utilização do espaço;  

3. Acidente de qualquer natureza, brigas, tumultos, depredações no local e 

segurança dos presentes; e 
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4. Toda documentação necessária e legalmente exigível para a realização do 

evento. 

5.  
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 

contrário. 
  
DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Álvares Machado, 05 de abril de 2016 
 
 
 

HORÁCIO CÉSAR FERNANDEZ   LUIZ GONÇALVES RODRIGUES 
Prefeito Municipal     Diretor Administrativo 

 
 
 
 

Registrado e publicado na Secretaria da PM, na data supra. 
 
 
 

SHIRLEY MENDES 
Oficial de Gabinete 

 
 
 


