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PORTARIA Nº 3958/2018 
 

SÚMULA: Autoriza   o   Uso   de  Bem  Público  e  dá  outras 

                     providências.   
                   

 
      

      DILMAR TÚRMINA, PREFEITO MUNICIPAL DE 

CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e com fulcro 

no § 4º do artigo 21 e no inciso XI do artigo 68, todos da Lei Orgânica do Município, e ainda: 

 

 

      CONSIDERANDO o requerimento da empresa JHONNY DEL 

REY SANTOS 01171554974 para viabilizar a realização do curso de inglês para os munícipes de 

Cruzeiro do Iguaçu, como forma de facilitar o acesso ao segundo idioma; 
 

      CONSIDERANDO a necessidade da disponibilização de 

cursos, em especial que tragam a formação extracurricular para os munícipes, adquirindo e 

aprimorando conhecimentos; 
 

      CONSIDERANDO a evolução das relações interpessoais, bem 

como a globalização há muito experimentada por todos, tornando cada vez mais necessário a 

formação e conhecimento do segundo idioma; 
 

      CONSIDERANDO a possibilidade de disponibilizar aos 

Munícipes uma formação de qualidade com custo bastante acessível; 
 

      CONSIDERANDO que serão fornecidas vagas para as pessoas 

e famílias assistidas por programas sociais. 

 

 

     R E S O L V E: 

 

 

      Art. 1º - Fica a pessoa jurídica JHONNY DEL REY SANTOS 

01171554974, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.867.510/0001-42, com sede nesta cidade, 

AUTORIZADO a utilizar uma sala no CENTRO DIA, pertencente ao Patrimônio Público 

Municipal. 

 

      Art. 2º - A  AUTORIZAÇÃO  REMUNERADA  DE USO é 

outorgada em caráter precário e pelo período de 09/04/2018 a 06/08/2018, podendo contudo, ser 

revogada a qualquer tempo por interesse das partes, mediante notificação prévia, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias corridos. 

 

      § 1º - A Autorizada deverá restituir o imóvel imediatamente ao 

Município, completamente desocupado, quando assim o for solicitado ou revogado o uso por 

descumprimento das obrigações assumidas, ficando certo que não poderá alegar direito de retenção 

de benfeitorias para inibir a desocupação. 
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      § 2º - A limpeza do local, bem como todos os demais materiais 

disponibilizados pela administração municipal, ficarão sob a responsabilidade da Autorizada. 

 

      Art. 3º - A AUTORIZADA NÃO PODERÁ, sob pena de 

imediata revogação da presente Portaria: 

 

a) utilizar  o  imóvel  para  fim divergente do descrito no artigo 1º desta Portaria; 

b) ceder, emprestar ou alugar o imóvel a terceiros; 

c) executar  obras  de  benfeitorias permanentes no imóvel sem a autorização do Município de 

Cruzeiro do Iguaçu; 

d) descumprir os horários definidos para o uso da sala sem prévia autorização da Administração 

Pública e da Secretaria Municipal de Educação; 

e) deixar de pagar fornecer por 02 (dois) meses consecutivos, o percentual de bolsas de estudos 

definidos nesta portaria; 

f) usar o espaço para propaganda, seja de que natureza for, ressalvadas aquelas pertinentes ao 

desenvolvimento das atividades da Autorizada; 

g) instalar  no  local  equipamentos proibidos por Lei. 

 

      Art. 4º - Pelo uso ora outorgado, a Autorizada disponibilizará 

2 (duas) bolsas de estudo para cada turma de 12 (doze) alunos). 

 

      Art. 5º - O uso do referido imóvel se dará segunda a sexta-feira 

pela parte da manhã do horário da 8:00 horas as 12:00 horas, nas sextas-feiras a noite, das 07:30 as 

11:30 horas e nos Sábados das 14:00 horas até às 22:00 horas, sendo vedada qualquer alteração de 

horário sem a prévia comunicação e autorização da Administração Pública. 

 

      Parágrafo Único: tendo em conta que o curso será ministrado 

com duração de duas horas, será fornecida a disponibilidade de 16 (dezesseis turmas) com no 

máximo 12 (doze) alunos por turma. 

 

      Art. 6º -  Das vagas disponibilizadas por turma, 2 (duas) serão 

destinadas as pessoas/famílias cadastradas em programas junto ao CRAS. 

       

      Parágrafo Único: Remanescendo vagas mesmo após a 

disponibilização das vagas previstas no caput, o CRAS poderá disponibilizar as vagas mediante 

Parecer Social, atendido os conceitos de famílias de baixa renda instituídos pelo Governo Federal, 

independentemente de estarem cadastrados em programas sociais. 

 

      Art. 7º- Como forma de incentivar o aprendizado e viabilizar o 

acesso a todos os munícipes, o valor máximo a ser cobrado por mensalidade será de R$ 90,00 

(noventa reais). 

 

      Art. 8º - A estruturação do curso, bem como o material 

didático a ser utilizado em sua realização é de inteira responsabilidade da autorizada, não tendo a 

Administração Pública ou Secretária Municipal de Educação qualquer vínculo com tais definições. 
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      Art. 9º - Esta Portaria  entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - 

Estado do Paraná, aos seis dias do mês de abril do ano de 

dois mil e dezoito. 

 

 

 

 

DILMAR TÚRMINA 

                                                                                                     PREFEITO  

 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

                               

 

   

 

 
 


