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TERMO DE CESSÃO DE USO 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, o Município de Matos Costa – SC, Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.566/0001-51, com sede administrativa na 

Prefeitura Municipal, na Rua Manoel Lourenço de Araujo, Centro, na cidade de Matos Costa, SC, 

neste ato representado pelo Senhor Paulo Bueno de Camargo, Prefeito Municipal,  portador RG nº 

5.460.377-3  CPF nº 439.388.339-04 residente neste município, doravante denominado 

CEDENTE, e de outro lado, o senhor FRANCISCO ANTONIO STEFANES, agricultor do 

Município de Matos Costa, agricultor(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 094.045.979-53 e RG sob o 

nº 10493083, expedido pela SSP/SC data da emissão 05/08/1983, residente e domiciliado na 

Localidade AGUA SANTA, interior deste Município, doravante denominada CESSIONÁRIO 

resolvem acordar as seguintes cláusulas e condições fazendo parte do presente instrumento: 

 

Cláusula Primeira: O CEDENTE, como legítimo proprietário do(s) equipamento(s) 

CALCAREADEIRA, marca IAC, lotado no Patrimônio Municipal sob o nº 20897, cede na forma 

de Cessão de Uso, o equipamento acima descriminado para a CESSIONÁRIA, que o utilizará para 

suas finalidades, da seguinte forma: 

 

1 – Fica o Sr. (a) FRANCISCO ANTONIO STEFANES responsável pela guarda do 

equipamento, em sua propriedade. 

 

2 – É de responsabilidade do agricultor todas as despesas de manutenção, conservação e 

guarda do equipamento enquanto estiver de posse do mesmo, devendo restituí-lo no exato esta em 

que recebeu. 

 

Cláusula Segunda: A presente cessão será gratuita e pelo prazo de ate 05 (cinco) dias, 

conforme parágrafo 2º do artigo 1º desta lei a partir da assinatura deste instrumento. 

 

Parágrafo Único. Em caso de intempéries climáticas que impossibilite a utilização do 

equipamento, o prazo poderá ser prorrogado até a consecução do prazo total de 05 (cinco) dias. 

 

Cláusula Terceira: A CESSIONÁRIO compromete-se a conservar e manter o 

equipamento cedido, correndo por sua conta todas as despesas neste sentido. 

 

Cláusula Quarta: Não poderá a CESSIONÁRIO transferir a presente cessão de uso a 

qualquer título, comprometendo-se a utilizar o equipamento restritamente aos limites territoriais 

do Município de Matos Costa, e em caso de desvio de finalidade comprovado, o equipamento será 

imediatamente retomado pelo CEDENTE. 
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Cláusula Quinta: O equipamento permanecerá de propriedade do Município, e quando da 

devolução ao CEDENTE o mesmo deverá estar em boas condições de uso. 

 

Cláusula Sexta: Durante o período em que vigorar a cessão de uso a CESSIONÁRIO 

ficará responsável por todo e qualquer dano pessoal ou material decorrente da utilização do 

equipamento cedido. 

 

Cláusula Sétima: Os termos da presente cessão deverão ser respeitados e cumpridos. 

 

Cláusula Oitava: As partes elegem o Foro da Comarca de Porto União – SC, para dirimir 

eventuais dúvidas que possam advir da aplicação deste instrumento. 

 

E, por estarem assim justos e acertados, firmam o presente Instrumento em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, tudo na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta seus imediatos e 

legais efeitos. 

 

     Paço do Contestado, 23 de novembro de  2021 

 

 

 

 
PAULO BUENO DE CAMARGO                                       DARCI RIBEIRO 

            Prefeito Municipal                                             Secretário de Agricultura 

                   Cedente                                                                         Cedente    

    

  

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO STEFANES  

Cessionário 

 
 
 

Testemunhas: 
 
 
 
______________________________________                   _________________________________________ 
Nome: LUIZ ALEX KAMINSKI                                                Nome: ANDREIA FERNANDA SCHWARTZ 
CPF: 040.650.029.07                                                  CPF: 053.207.509-94 

 

 


