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DECRETO Nº. 129, DE 14 DE OUTUBRO DE 2019. 

             

 

“Dispõe sobre Permissão de Uso, a título precário, 

de imóvel pertencente ao Município, e dá outras 

providências correlatas.” 

 

 

       LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de 

Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,  

  

Considerando o art. 105, da Lei Orgânica do Município, o qual permite o uso, mediante 

permissão ou concessão, de bens municipais, a título precário e por tempo determinado ou 

indeterminado, conforme o interesse público exigir; 

 

Considerando que a Permissão de Uso, poderá incidir sobre qualquer bem público, a título 

precário, por ato unilateral do Prefeito, através de Decreto; 

 

Considerando por fim, os termos do processo administrativo nº. 20.910/2019; 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1º. Fica outorgada, a título precário, a permissão de uso de imóvel municipal, sito ao 

prédio nº. 182, na Rua José do Patrocínio de Souza, Distrito de Barão de Juparanã, Município de 

Valença/RJ, em favor de LUCIANA NEVES RIBEIRO, portador (a) do CPF nº. 112.179.437-81 e ID nº. 

21.140.035-3, Detran/RJ.  

 

Parágrafo único: A permissão de uso feita por meio do Termo nº. 632/2019, tem como 

destinação do bem imóvel os fins residenciais. 

 

Art. 2º. Constituem obrigações do Permissionário (a): 

 

a) utilizar o imóvel única e exclusivamente par os fins propostos neste instrumento, não 

podendo ser alterada a sua finalidade; 

b) não transferir ou ceder a terceiros o imóvel durante seu prazo de vigência; 

c) realizar as benfeitorias  necessárias ao perfeito funcionamento do imóvel, durante a 

vigência, observando-se sempre as disposições constantes do Código de Obras Municipal; 

d) não realizar alterações no imóvel, sem autorização expressa do Permitente; 

e) manter permanentemente, e em condições adequadas, a higiene, vigilância, 

conservação e manutenção do espaço objeto desta permissão; 

f) devolver o bem recebido em permissão de uso, ao final da vigência deste instrumento, nas 

mesmas condições de uso e conservação, ressalvados os desgastes decorrentes do uso 

natural; 

g) respeitar e cumprir o disposto no Decreto de Permissão; 

h) ser solidário (a) e responsável pelo pagamento das obrigações tributárias, sociais e 

trabalhistas e demais taxas de luz, água, telefone, etc.., que venha utilizar no imóvel. 

 

 

Art. 3º. Devido a precariedade da permissão, esta poderá ser cancelada a qualquer 

momento por interesse público relevante e/ou por descumprimento das condições estabelecidas 

neste Decreto, pelo permissionário (a), retornando o imóvel ao Município com todas as 

benfeitorias, sem qualquer indenização seja a que título for. 
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Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

Gabinete do Prefeito, 14 de outubro de 2019. 

 

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO; CUMPRA-SE. 

 

 

 

Luiz Fernando Furtado da Graça 

Prefeito 
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