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DECRETO Nº 973/2015 
De OS de agosto de 2015 

Dispõe sobre a ocupação de dependências das zeladorias das unidades escolares da rede 

municipal de ensino. 

SILVANO CEZAR MOREIRA, Prefeito do 
Município de Nova Canaã Paulista, no uso de suas 
legais atribuições, etc.; 

DECRETA: 

Art. 1º. Este decreto regula a permissão de uso das dependências destinadas a 
ocupação das zeladorias nas unidades escolares, da rede municipal de ensino, a ser 
promovida em caráter precário. 

Art. 22. As dependências destinadas às zeladorias das escolas municipais serão 
ocupadas por servidor público, detentor de cargo de provimento efetivo e da própria 
unidade escolar, por indicação do titular da pasta da Secretaria de Educação. 

Parágrafo único. Quando a unidade escolar não dispuser de servidor público efetivo 
interessado em ocupar as dependências da zeladoria, a indicação da Secretária de Educação 
poderá recair em qualquer outro servidor público, em exercício, de qualquer outra escola ou 
órgão da administração direta do Município, reservada a preferênciu por servidor do quadro 
da Secretaria de Educação. 

Art. 3º. A autorização para ocupação das dependências da zeladoria dar-se-á por 
meio de portaria do Chefe do Poder Executivo, e assinatura do termo de permissão e uso e 
terá validade de 2 (dois) anos, conforme Anexos I e li, que integram o presente decreto. 

§ 12. A concordância por parte do servidor com as disposições contidas no termo de 
permissão e uso de que trata o caput deste artigo, constitui condição essencial para a 
autorização da ocupação das dependências da zeladoria nas unidades escolares. 

§ 2º. A autorização para ocupação das dependências da zeladoria poderá ser 
renovada a cada 2 (dois) anos, mediante expedição de nova portaria do Chefe do Poder 
Executivo, ouvido o Secretário de Educação, o Conselho de Escola e a Associação de Pais e 
Mestres da respectiva Unidade de Ensino. 

Art. 42. O servidor não poderá, ern nenhuma hipótese, possuir casa própria no 
município onde se localiza a unidade escolar, devendo comprovar essa condição mediante 
apresentação de competente Certidão Negativa de Imóveis e declaração de inexistência de 

propriedade. 

Art. 52. O servidor público desocupará a zeladoria nos seguintes casos: 
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1 - a pedido do próprio servidor; 

li - negligência no cumprimento das obrigações constantes do termo de permissão e 

uso; 

Ili - for exonerado ou demitido do serviço público; 

IV - entrar em licença para tratar de interesses particulares; 

V - aposentadoria; 

VI - falecimento; 

VII - tornar-se proprietário, promitente comprador, csssionárlo ou promitente 
cessionário de imóvel residencial, como também seu cônjuge, companheira ou 

companheiro, amparados por lei; 

VIII - não ocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da autorização para 

ocupação, conforme estabelecido no artigo 3º do presente decreto; 

IX - por interesse e conveniênciu da Secretaria de Educação ou da Unidade Escolar. 

Art. 6º. Havendo manifestaç5o de qualquer das partes pela desocupação das 
dependências da zeladoria, torna-se obrigatória a notificação com prazo de 30 (trinta) dias 
de antecedência, ressalvado o disposto no artigo 5º, inciso VIII. 

Art. 7º. Os atuais ocupantes das zeladorias nas escolas municipais, terão o prazo de 
60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste decreto, para se adequarem às normas 

estabelecidas ou desocuparem as respectiv.:is dependências. 

Art. 82. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

sto de 2.01S 

SILVA 

Registrado em livro próprio e publicado p°:JlJJJão no local de costume, nu mesma data. 

Cláudi~~ Pereira 
Secretária Administrativa 
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ANEXO 1 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO, A TÍTULO PRECÁRIO E GRATUITO, DO PRÉDIO MUNICIPAL 
DA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL " ", AO SENHOR __, 
CONFORME DECRETO Nº 973, DE 05/08/2015. 

Pelo presente Termo de Permissão de Uso, a título precário e gratuito, de um lado a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA, pessoa jurídica de direito público, 
inscrita no CNPJ nQ 65.711.954/0001-58, com sede nesta cidade de Nova Canaã Paulista, 
na Rua 8, nº 650, centro, doravante denominado simplesmente PERMITENTE representada 
pelo Prefeito Municipal, Silvano Cezar Moreira, e de outro lado, o Senhor ------ 
funcionário municipal exercendo o cargo de , RG. nº -----~ doravante 
denominado PERMISSIONÁRIO, têm entre si, justo e avençado, nos termos do Decreto 
nº 973 de 05 de agosto de 2015, o seguinte: 

Cláusula Primeira - A PERMITENTE, na qualidade de proprietária, permite o uso, 
ao PERMISSIONÁRIO, pelo prazo de 2 (dois) anos, contados da assinatura do presente termo, 
do prédio municipal da zeladoria da Escola Municipal " " - Bairro 
___ _, neste Município. 

Cláusula Segunda - O PERMISSIONÁRIO deverá: 
2.1 - ocupar a zeladoria da unidade escolar juntamente com sua família; 
2.2 - manter em perfeita ordem e asseio as dependências da zeladoria e áreas 

adjacentes; 
2.3 - manter-se atenta e vigilante durante os períodos escolares, ausentando-se 

apenas com a permissão do Diretor da Escola; 
2.4 - zelar pelo patrimônio e áreas adjacentes da unidade escolar, inclusive nos 

horários extra-escolares e quando da realização de atividades comunitárias, evitando 
incursões de vândalos ou qualquer pessoa perniciosa; 

2.5 - adotar as providências cabiveis e comunicar à PERMITENTE as ocorrências 
verificadas no perímetro escolar; 

2.6 - conservar em seu poder as chaves que permitam abrir e fechar o prédio 
escolar, nos horários estabelecidos pelo Diretor da Escola, percorrendo diariamente todas as 
dependências após o encerramento das atividades; 

2.7 - permanecer próximo ao local das atividades escolares, quando as 
dependências da zeladoria se localizarem distantes do prédio escolar; 

2.8 ·- manter-se atenta à necessidade de execução de reparos, manutenção e 
conservação do prédio escolar ou da zeladoria, solicitando providências ao Diretor da Escola; 

2.9 - comunicar de imediato ao Diretor da Escola as ocorrências havidas ern dias não 
letivos, providenciando, conforme o caso, contato urgente com os organismos próprios; 

2.10 - dedicar-se exclusivamente, às atividades próprias de ocupante de zeladoria, 
nos períodos em que não estiver em exercício do cargo de origem; 

2.11 - zelar pela horta, árvores frutíferas e plantações, podendo cultivá-las em áreas 
apropriadas para uso oroprio e ou da Escola 
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Cláusula Terceira - Constituem direitos do PERMISSIONÁRIO, além dos deveres e 
atribuições a que se refere a cláusula anterior: 

3.1 - residir no imóvel gratuitamente, sem pagamento de aluguel, tarifas de água e 
luz; 

3.2 - contar com vaga na Escola para matrícula dos seus dependentes; 
3.3 - requerer a desistência das dependências da zeladoria num prazo antecedente 

de 30 (trinta) dias. 

Cláusula Quarta - O PERMISSIONÁRIO não poderá: 
4.1 - consentir a permanência na área interna do prédio escolar de pessoas 

estranhas à Escola Municipal ou outras que não sejam seus dependentes; 
4.2 - ausentar-se por período superior a vinte e quatro horas consecutivas, 

sem prévia autorização do Diretor da Escola; 
4.3 - impedir a vistoria das dependências da zeladoria, quando solicitado por quem 

de direito; 
4.4 - ocupar quaisquer dependências do prédio escolar além da zeladoria, 

sem expressa autorização do Diretor da Escola; 
4.5 - utilizar-se do material ou equipamento escolar, sem autorização expressa do 

Diretor da Escola; 
4.6 - manter animais na área da zeladoria e da Escola, sem autorização do Diretor 

da Escola; 
4.7 - realizar reuniões de quaisquer natureza sem autorização prévia do Diretor da 

Escola; 
4.8 - proceder modificações ou construções nas dependências da zeladoria ou 

imediações; 
4.9 - dificultar qualquer atividade escolar por comodidade pessoal ou da família; 
4.10 - assumir atitude incompatível com o bom nome e o decoro da unidade 

escolar. 

Cláusula Quinta - A fiscalização no que se refere ao cumprimento do disposto no 
Decreto nº 973/15 e neste Termo de Permissão de Uso, ficará a cargo da Secretaria 
Municipal da Educação. 

Pelo PERMISSIONÁRIO foi dito estar de acordo com todas as Cláusulas estabelecidas. 
Do que, para constar, foi lavrado o presente Termo que, depois de lido e achado conforme 
vai devidamente assinado na presença de duas testemunhas. Eu, (Cláudia 
Valéria Pereira), Secretária Administrativa, o subscrevi. 

Nova Canaã Paulista,_ d 

SILVA 

Funcionário Municipal 
Testemunhas: 
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ANEXO li 

PORTARIA N2 __ _, DE DE DE 

Dispõe sobre a permissão de uso, a título pr.ecário e gratuito, do prédio municipal da 
zeladoria da (Escola) , e dá outras providências. 

SILVANO CEZAR MOREIRA, Prefeito do 
Município de Nova Canaã Paulista, no uso de suas 
legais atribuições, etc.; · 

RESOLVE: 

Art. 12. Fica permitido ao senhor _, funcionário 
municipal exercendo o cargo de , RG nº _, o uso do prédio da 
zeladoria da Escola Municipal " " bairro _ 

neste Município. 

Art. 22. A permissão de que trata esta portaria, é feita a título precário e gratuito, 
mediante o cumprimento das condições estabelecidas no Termo a ser firmado pelo 
permissionário. 

Art. 32, Do Termo de Permissão de Uso, a ser formalizado pela Secretaria de 
Administração, deverão constar os deveres e atribuições, os direitos e proibições do 
permissionário. 

Art. 42. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

REGISTRE-SE. 
PUBLIQUE-SE. 
CUMPRA-SE. 

Nova Canaã Paulista,_ de de 

SILV 

Registrada em livro próprio e publicada por a · · cão no local de costume, na mesma data. 

ria Pereira 
Secretária Administrativa 


