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DECRETO Nº13.358 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017. 

 

DECRETO QUE  OUTORGA A 

PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL 

PÚBLICO AO SESI/SENAI-ES E 

IEL-ES E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA, ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o 

artigo 64, inciso XXI e artigo 71, §4º, inciso I, alínea “j”, da 

Lei Orgânica Municipal,  

 

DECRETA: 
 

   Art. 1º. É permitido o uso, de forma exclusiva, pelo SERVIÇO SOCIAL 

DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO – SESI-DR/ES, o 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO – 

SENAI-DR/ES e INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL-ES, das instalações do imóvel 

localizado na Rua Sete de Setembro, s/n., Bairro Rúbia, o qual possui uma 

área de 4.187,2m², para fins de instalação do Núcleo de Treinamento neste 

Município, o qual possui como objeto a promoção da educação profissional 

e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, 

contribuindo, desta forma, para a capacitação profissional dos munícipes 

e a elevação da competitividade das indústrias locais.  

 

 Art. 2º.  A permissão de uso será outorgada por 24 (vinte e quatro) 
meses, a título precário e gratuito, podendo ser revogada a qualquer 
tempo pelo poder Público, mediante razões de interesse público, bem como 
prorrogada, por igual período, em comum acordo entre as partes, sendo 
vedada outra destinação para o seu uso que não o especificado no art. 1º.  

           Art. 3º. A fim de atender o constante neste decreto, as partes 
firmarão o Termo de Permissão de Uso de Bem Público, o qual limitará os 
termos desta outorga, obrigando-se os permissionários ao seu estrito e 
fiel cumprimento, sob pena de sua imediata revogação. 

 Art. 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

    PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 
   GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, aos 22 dias do mês de 
novembro de 2017. 
 

Mário Sérgio Lubiana 
Prefeito 
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