
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA 

PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 

 

DECRETO Nº 115,  DE 28 DE AGOSTO DE 2009 
 

“Dispõe sobre a Permissão de Uso de Imóvel que 
menciona, pertencente ao Município, e dá outras 
providências correlatas”. 

  
Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito Municipal de Valença, 

Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, 
 
Considerando os termos do Processo Administrativo nº 13.946/2009,  

 
D  E   C   R   E   T   A: 

 
   Art. 1o – Fica outorgada “permissão de uso’, a título precário, à 
empresa CIALB EVENTOS E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.094.884/0001-77, com sede na Avenida 
Franklin Rosevelt, 880, bairro Presidente Costa e Silva, Itaperuna, RJ, de imóvel 
pertencente ao Município, o Parque de Exposições e Eventos da Municipalidade, 
localizado na Estrada Valença x Barra do Piraí, conforme requerimento feito 
através do Processo nº 13.946/2009 e Termo de Permissão nº 0014/09/PMV. 

 
           § 1o – O imóvel objeto desta permissão destinar-se-á, 
exclusivamente, à realização dos eventos relacionados à formatura da 
Faculdade de Medicina de Valença, a partir das 10 horas do dia 16 de outubro 
até às 10 horas do dia 13 de novembro do corrente ano e se dará de forma 
gratuita, sem qualquer ônus para o Permissionário 
 
                      Art. 2 º-  A permissão de uso de que trata o caput deste artigo, é 
feita com Intuito Personae e em conseqüência disto, o  permissionário não 
poderá ceder, doar, vender ou arrecadar direitos provenientes deste ato a 
nenhuma pessoa natural ou jurídica. 
 
                     Art. 3º - A violação do previsto no artigo anterior será causa de 
revogação imediata da permissão ora outorgada, com notificação mínima de 30 
(trinta) dias. 
 

 
                     Art. 4º - 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
                       Gabinete do Prefeito, em  28 de agosto de 2009. 
 

. 
 REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
 

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES 
Prefeito 


