
LEI Nº  1292, DE 13 DE MARÇO DE 2013 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder 

Permissão de Uso do Ginásio de Esportes Mario 

Nardi, a Srª. Vanilse Rosa de Souza Dias e dá 

outras providências. 
 

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, LESSIR CANAN BORTOLI, 

Prefeito de Renascença, sanciono a seguinte,  
 

LEI: 
 

 

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal proceder a Permissão de Uso do 

Ginásio de Esportes Mario Nardi, a Srª. Vanilse Rosa de Souza Dias, brasileira, união 

estável, portadora do RG nº 7.409.925-4 e CPF nº 020.700.869-84, residente e domiciliada 

na Rua Getúlio Vargas, nº 1120, CEP 85.610-000, nesta cidade de Renascença – PR. 

 

Parágrafo único – A Permissão de Uso é oportuna, conveniente e interessa ao 

Município, uma vez que é inviável a designação de servidores Municipais para prestar 

esse serviço, considerando que as atividades ocorrem durante o dia, mas principalmente a 

noite e finais de semana, onerando demais a folha de pagamento.  

 

Art. 2º O Município, de acordo com as condições estabelecidas no instrumento de 

Permissão de Uso, concede à Permissionária o direito de exploração da venda de 

“tempos”, para os usuários do Ginásio de Esportes, para a prática de futsal, voleibol, 

handebol, ou outras modalidades esportivas adequadas para o local. 

 

Parágrafo único – O valor da hora a ser cobrado para a prática de esportes será de 

R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e somente poderá aumentado com a concordância do Chefe 

do Poder Executivo. 

 

Art. 3º A Permissionária poderá ainda, explorar a venda de lanches e bebidas, na 

cantina do Ginásio, sendo que nos dias de jogos com a presença de grande público, não 

poderá vender bebidas em embalagem de vidro e nem entregar a lata para o usuário. 

 

Art. 4º A fiscalização para a correta utilização do espaço cedido será realizada pela 

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, que deverá notificar a Permissionária quando 

este deixar de cumprir suas obrigações.  

 

Art. 5º A presente permissão de uso é um ato adstrito ao Direito Administrativo, 

discricionário, revogável a qualquer momento por interesse da Administração Pública 

Municipal, não se enquadrando nos ditames contratuais regidos pelo Código Civil 

Brasileiro, sendo que com este ato não se está transferindo a posse do imóvel que continua 

sendo de pleno direito do Município de Renascença, sendo cedido à Permissionária em 

caráter precário.  

 

Parágrafo único – Poderá ser revogado a ato de Permissão de Uso quando: 

 

I - O MUNICÍPIO não tiver mais interesse; 

II – A Permissionária deixar de cumprir quaisquer das obrigações constantes do ato 

de Permissão de Uso; 



III – Por acordo das partes, com aviso prévio de 30 (trinta) dias. 

 

Art. 6º Pela permissão de uso do imóvel antes consignada, a Permissionária se 

compromete a zelar pela limpeza e conservação total do mesmo, conforme constará do 

Termo de Permissão, não tendo referido usuário direito a cobrança de qualquer trabalho 

extra do Município. 

 

Art. 7º Como contraprestação pela exploração dos serviços mencionados nesta Lei, 

a Permissionária assume toda a responsabilidade pela limpeza e conservação do Ginásio, 

com o zelo e cuidados com os materiais esportivos e demais instalações. A troca de 

lâmpadas, reposição de vidros quebrados, conserto e reposição da madeira do piso da 

quadra, fornecimento de materiais esportivos e acessórios da quadra, e ainda, a despesa 

com o consumo de água e energia elétrica, enfim, toda a despesa com a manutenção do 

imóvel, será de responsabilidade do Município.  

 

Art. 7º Todos os prejuízos causados a terceiros, em decorrência dos jogos e demais 

atividades desenvolvidas local, serão de inteira responsabilidade da Permissionária. 

 

Art. 8º O Município reserva o direito de utilização, sem ônus, das dependências do 

Ginásio de Esportes, para suas atividades desportivas e demais eventos de interesse da 

municipalidade. 

 

Art. 9º A Permissão de Uso de uso de que trata este Termo, será pelo período de 1 

(um) ano, iniciando-se em 01 de fevereiro de 2013, e encerrando-se em 01 de fevereiro de 

2014, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, ou havendo interesse de 

uma das partes, proceder a revogação da permissão, com aviso prévio de 30 dias. 
 

Parágrafo único. A revogação da permissão, antes do prazo estabelecido, não gera 

para a permissionária direito a qualquer espécie de indenização ou retenção.” 

 

Art. 10 Fica dispensada a realização de certame licitatório para esta Permissão de 

Uso, em razão do interesse público na manutenção das atividades do Ginásio de Esportes. 

 

Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 12 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Renascença, aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e treze, 52º ano 

de emancipação. 

 

 

Lessir Canan Bortoli 

Prefeito  


