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DECRETO Nº: 243, DE 25 DE ABRIL DE 2018. 
 

CONCEDE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO MUNICIPAL A ESCOLA 
ESTADUAL MONSENHOR HORTA E DÁ PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições, com fulcro nos 

artigos 12; 90, inciso VI e 116, inciso I, alínea “g”, todos da Lei Orgânica do Município e, 

 

CONSIDERANDO permissivo constante da Lei Orgânica Municipal aduzindo que o uso de 

bens municipais poderá ser feito mediante permissão a título precário e por tempo determinado; 

CONSIDERANDO que a permissão poderá incidir sobre qualquer bem público, realizada 

por meio de decreto, conforme §3° do art. 21 da Lei Orgânica; 

CONSIDERANDO processo interno 5873/2017 e 5476/2017 advindos, respectivamente, da 

Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em que 

solicitam manifestação sobre a cessão de tabelas de basquete; 

CONSIDERANDO que as tabelas estão sem destinação e armazenadas em depósito, e tendo 

em vista que a Secretaria Municipal de Educação possui outros exemplares, para atendimento 

aos órgãos municipais; 

CONSIDERANDO que a Escola Estadual Monsenhor Horta possui quadra esportiva no 

modelo padrão das utilizadas em competições de basquete, sendo utilizada para treinos e 

jogos do time que representa o Município; 

CONSIDERANDO que a permissão de uso de forma gratuita, precária e por prazo 

determinado se consubstancia em medida de colaboração entre órgãos públicos e/ou pessoa 

política (União, Estado e Município); 

CONSIDERANDO que a permissão se traduz em interesse público, uma vez que possibilita 

o uso da quadra esportiva da Escola Estadual Monsenhor Horta; 

CONSIDERANDO parecer jurídico n° 49/2017 e manifestações junto aos processos internos 

5476/2017 e 5873/2017;  

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Fica permitido à Escola Estadual Monsenhor Horta, localizada na Rua Pernambuco, 

n° 502, Bairro Jardim América, Conselheiro Lafaiete – MG, o uso de 01 (um) par de tabelas 

de basquetes, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de Conselheiro Lafaiete.  

 

Art. 2º - A permissão de uso destina-se exclusivamente ao uso do bem móvel junto a Escola 

Estadual Monsenhor Horta, e tem por finalidade equipar a quadra da permissionária. 

 

Art. 3° - Autorizar a permissão de uso de bem público municipal descrito no art. 1° deste 

decreto mediante lavratura de termo de permissão, a título precário, gratuito e pelo prazo de 

05 (cinco) anos, com início na data da assinatura do respectivo Termo de Permissão de Uso, 
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prorrogável por meio de Termo Aditivo, caso seja de interesse das partes, mediante 

solicitação da permissionária. 

 

Art. 4° - A permissionária ficará obrigada ao cumprimento de todas as cláusulas previstas no 

termo de permissão de uso do bem móvel, o qual recai a presente permissão, sob pena de 

imediata reversão ao Cedente. 

 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este decreto em vigor nesta data, 

sendo dada por publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da 

Administração e na forma da Lei. 

 
 Conselheiro Lafaiete, 25 de abril de 2018. 

 

Mário Marcus Leão Dutra 
Prefeito Municipal 

 

Moisés Matias Pereira   
Secretário Municipal de Educação 

 

José Antônio dos Reis Chagas 
Procurador Municipal 


