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DECRETO Nº 056, DE 03 DE MAIO DE 2019 
 

 
“Permite uso do Recinto Agropecuário 
Carmen Ruete de Oliveira” 
 
 

 
JOSÉ NATALINO PAGANINI, Prefeito Municipal de Itapira, no uso de 

suas atribuições legais; 
 
CONSIDERANDO  os termos do § 3º do art. 103 da Lei Orgânica do 

Município de Itapira; 
 
CONSIDERANDO o requerimento protocolado sob nº 1096/19; 
 
 

D E C R E T A : 
 
 
 
Art. 1º Fica permitido ao LAR SÃO VICENTE DE PAULO, CNPJ 

51.904.167/0001-18, representado por seu Presidente Flávio Anisio Pavinato, CPF 

119.276.008-55,  com sede na Rua Marcelino da Costa nº 02, bairro São Vicente, nesta 

cidade, o uso  do Recinto Agropecuário “Carmen Ruete de Oliveira”, localizado na Rua 

Jacob Audi nº 570, Vila Penha do Rio do Peixe, nos dias 18 e 19 de maio de 2019, para a 

realização do evento denominado “2º Trilhão Beneficente”. 

 
Art. 2º São deveres e responsabilidades do Permissionário: 

I – responsabilizar-se pela segurança dos participantes do evento; 

II – contratar toda a mão de obra necessária à boa execução do evento, 

bem como arcar com todas as obrigações e exigências da legislação trabalhista e 

previdenciária, inclusive os encargos sociais; 

III – tomar todas as providências no sentido de serem cumpridas 

rigorosamente as normas de higiene e segurança no trabalho; 

IV – requerer, junto aos Órgãos competentes, Licença para a realização 

do evento pretendido;  
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V – zelar pela conservação e fechamento das dependências, arcando com 

todas as despesas referentes a quaisquer danos, eventualmente, causados, ao imóvel; e 

VI – atentar-se para as Leis Municipais nºs 4197/07, 5622/17, 5689/18 e 

5760/19.  

 

Art. 3º  Fica proibido ao Permissionário dar outra destinação ao imóvel 

ora cedido se não a que determina este Decreto, sob pena de imediata revogação pura e 

simples deste ato. 

 

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 03 de maio de 2019. 
 

 
 
 

 
JOSÉ NATALINO PAGANINI 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
Registrado em livro próprio na Divisão de Atos Oficiais da Secretaria de Governo  na data 
supra. 
 
 
 

DANIELA AP.F.PAVINATO DE CAMPOS 
DIVISÃO DE ATOS OFICIAIS 


