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TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 019/2022. 

 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS 

IMÓVEIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL E A ASSOCIAÇÃO DE 

MORADORES MORRO DO BUDAG. 

 

O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 

CNPJ sob o nº 83.102.574/0001-06, com sede na Praça 25 de Julho, nº 01, Centro, em Rio do 

Sul - SC, representado neste ato pelo Prefeito, Exmo. Sr. EDUARDO ROTHBART THOMÉ, 

inscrito no CPF sob o nº 292.826.679-87, doravante denominado PERMITENTE, e de outro 

lado a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES MORRO BUDAG, de Rio do Sul, CNPJ n° 

02.143.264/0001-20, localizada na Rua Taió, 356º, no bairro Budag, neste município de Rio 

do Sul - SC, representada neste ato pelo Presidente, Sr. LUIZ ALBERTO COSTA DA SILVA, 

portador do RG nº 578553/SSPSC, inscrito no CPF sob o nº 217.631.519-72, doravante 

denominada PERMISSIONÁRIA, resolvem firmar o presente TERMO DE PERMISSÃO DE 

USO, que prometem cumprir na melhor forma de direito. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O objeto do presente TERMO é a permissão de uso de imóvel de propriedade do 

PERMITENTE, em caráter precário, o lote de terras designado sob o número vinte e quatro 

(24), da quadra “C” do Loteamento Parque Residencial Cláudia, situado no perímetro urbano 

desta cidade, no lado ímpar da Rua Número 02, contendo a área de 330,00m2 (trezentos e 

trinta metros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: Fazendo frente com 

quinze (15) metros, com a referida rua; fundos, com a mesma metragem, com terra de Jaime 

Pereira; estremando do lado direito, com vinte e dois (22) metros, com a Rua número 03 do 

loteamento e do lado esquerdo com a mesma metragem com o lote número 23 de propriedade 

de Carmelino Baldo, matrícula nº 19.360, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Rio do Sul. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE 

 

O presente Termo tem por finalidade a formação e capacitação da comunidade nos setores 

educacional, profissional, social, cultural e esportiva. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DA 

CESSIONÁRIA 

 

Compete à PERMISSIONÁRIA: 

 



 

 

a) Usar os bens descritos na CLÁSULA PRIMEIRA, exclusivamente, para o fim a que se 

destina; 

 

b) Não transferir ou ceder os bens a terceiros; 

 

c) Zelar pela guarda dos bens, comunicando ao PERMITENTE a ocorrência de qualquer 

acidente/incidente; 

 

d) Arcar com os custos de conservação, manutenção e reposição das peças necessárias à 

conservação e uso do bem, além de pagar todos os impostos e taxas incidentes sobre os bens 

deste Termo; 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO E VIGÊNCIA 

 

O presente Termo de Cessão de Uso vigorará por 02 (dois) anos, a contar da data de sua 

publicação no Diário Oficial do Município, podendo ser denunciado a qualquer tempo se 

assim for do interesse de qualquer dos acordantes, mediante comunicação prévia com 

antecedência mínima 90 (noventa) dias. 

 

Quando do término de vigência do presente Termo, os imóveis relacionados na CLÁSULA 

PRIMEIRA retornarão, imediatamente, à posse do PERMITENTE, não fazendo jus, a 

Permissionária, a qualquer indenização pelas obras realizadas e/ou custos com a manutenção 

das mesmas e dos imóveis. 

 

Este Termo de Permissão de Uso poderá ser alterado, inclusive para prorrogação do prazo de 

vigência, através de termos aditivos, de comum acordo entre as partes. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul, renunciando as partes qualquer outro, mesmo 

que mais privilegiado, para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente Termo. 

 

E, por estarem de acordo, as partes firmam este documento, em 3 (três) vias de igual teor, na 

presença das testemunhas adiante assinadas. 

 

 

Rio do Sul (SC), 25 de novembro de 2022 

  

 



 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL 

Permitente 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 

BAIRRO BUDAG 

Permissionária 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

Nome: _____________________________  

CPF: ______________________________  

 

 

 

 

 

 

Nome: _____________________________  

CPF: ______________________________  
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