
 
 

 

 

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL Nº. 02/2020 

 

Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel que entre si 
celebram o Município de Canoinhas e a Cooperativa 
de Trabalho dos Recicladores de Canoinhas. 
 

 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CANOINHAS, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 83.102.384/0001-80, situado na Rua Felipe Schmidt, 

10, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. GILBERTO DOS PASSOS, brasileiro, 

solteiro, inscrito no CPF sob o nº. 003.649.429-16, doravante denominado CEDENTE, e a 

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE CANOINHAS/SC, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 30.422.350/0001-07, situada na Rua Miguel 

Darmorus, 983, Bairro Campo da Água Verde, nesta cidade de Canoinhas, neste ato 

representada por sua presidente, Sra. SONIA MARIA MASSANEIRO, inscrita no CPF sob nº. 

651.944.979-20, portadora da C.I. RG nº. 3.114.919, doravante denominado CESSIONÁRIO, 

resolvem, por mútuo acordo, celebrar o presente Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel, 

conforme disposições contidas na Lei Municipal nº. 6.504, de 24 de abril de 2020, com as 

condições a seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O CEDENTE dá o direito de uso ao CESSIONÁRIO da área de terras com 5.283,559 m² 

(cinco mil, duzentos e oitenta e três metros e quinhentos e cinquenta e nove decímetros 

quadrados), parte de uma área maior, de propriedade do Município de Canoinhas, conforme 

mapa de localização em anexo, matriculada junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca sob o nº. 42.450. 

 

Subcláusula única - O imóvel objeto da presente cessão de uso será destinado única e 

exclusivamente à implementação de infraestrutura para coleta e reciclagem de materiais 

recicláveis pela COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE CANOINHAS/SC. 

 

 



 
 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

 

A presente cessão de uso vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da assinatura 

do presente termo, podendo ser prorrogada por igual período. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA 

 

a) O CESSIONÁRIO não poderá ceder, alienar ou locar a terceiros a área cedida, sob 

qualquer titulo; 

b) O CESSIONÁRIO não poderá dar destinação diversa ao imóvel, ainda que 

parcialmente; 

c) O CESSIONÁRIO, durante o prazo de vigência da presente cessão de uso, fica 

obrigado a disponibilizar a futura estrutura ao CEDENTE sempre que solicitado. 

d) O CESSIONÁRIO terá o prazo de 3 (três) anos para execução e implantação da 

estrutura, a contar da data de assinatura do termo de cessão de uso, sob pena de rescisão da 

cessão de uso e reversão do imóvel em favor do município. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO E DA RETOMADA DO IMÓVEL 

 

A presente cessão de uso será rescindida, retornando o imóvel à disponibilidade do 

CEDENTE, sem direito à indenização, quando: 

a) Não houver o cumprimento das disposições da Lei nº. 6.504/2020; 

b) O imóvel permanecer ocioso ou abandonado por mais de 60 (sessenta) dias; 

c) O cessionário não utilizar a área para as finalidades previstas no presente termo e 

no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº. 6.504/2020. 

 

Subcláusula única. O descumprimento das obrigações assumidas pelo CESSIONÁRIO 

acarretará, a qualquer tempo, o cancelamento dos incentivos concedidos, revertendo o terreno à 

posse do CEDENTE. 

 

 



 
 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 

 

Ao termo final de vigência ou ocorrendo a rescisão da presente cessão de uso a 

permissionária, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, deverá retirar eventuais benfeitorias 

realizadas no imóvel, sob pena de incorporação ao patrimônio público, sem qualquer direito à 

indenização ou retenção. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO 

 

Para dirimir quaisquer dúvidas resultantes da presente Cessão de Uso, fica eleito o foro 

da Comarca de Canoinhas – SC. 

 

E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo em 03 (três) vias de 

igual teor, perante 02 (duas) testemunhas infra-assinadas. 

 

Canoinhas, 28 de abril de 2020. 

 

 

MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
GILBERTO DOS PASSOS 

Prefeito Municipal 
 

 

 

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE CANOINHAS/SC 
SONIA MARIA MASSANEIRO 

Presidente da Cooperativa 
               

                             

Testemunhas:    

 

__________________________                                 ________________________ 

Nome:                                                                          Nome:  
CPF:                                                                             CPF: 


