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EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 9.882, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2019

“Autoriza o uso de imóvel público para evento esportivo.”

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

Considerando o disposto no artigo 82, parágrafo 5º, da Lei Orgânica do Município;

Considerando o que consta do procedimento administrativo nº 76.744, de 10 de outubro de 2019,

R E S O L V E :

I - Fica outorgada a Rafhael Prado dos Santos, CPF nº. 057.914.896-33, residente na Rua Darci Campos,150, Bairro Pousada dos Campos III - Pou-
so Alegre - MG, autorização de uso da área sob posse e responsabilidade da Municipalidade, a seguir identificada:
Ginásio Mário Antonucci, localizado no Complexo Esportivo Minton Fenly Azenha (Centro Cívico, nesta cidade).

II – A autorização de que trata esta portaria é concedida para a finalidade exclusiva de promoção do evento esportivo denominado “ Festa do Rei: O 
Jogo do Falcão” , no dia 1º de novembro de 2019, das 18 às 22 horas.

III – O beneficiário recolherá aos cofres municipais a importância de R$ 586,75 (quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) corres-
pondente ao período integral da autorização.

IV – As despesas relativas ao consumo de energia elétrica, rede de água e esgoto e linhas telefônicas instaladas pela Municipalidade por ocasião do 
evento são de responsabilidade do beneficiário.

V – O beneficiário se obriga a restituir o imóvel nas condições em que se achavam. Eventuais danos e prejuízos à estrutura, equipamentos, benfeito-
rias e outras dependências do prédio, a critério do administrador respectivo, obrigará a aceitante a arcar integralmente com o montante indenizatório 
apurado, recolhendo o valor aos cofres públicos mediante preenchimento de guia ou contra recibo da Secretaria Municipal de Esportes, sem prejuízo 
de eventual propositura de ação judicial.

VI – A autorização é outorgada em caráter precário e poderá ser revogada a qualquer tempo, a critério da Administração Municipal, independente-
mente de qualquer formalidade e indenização.

V - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, ao 1º de novembro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.
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