
 
 

1 

 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº. 02/2021 

 

 

Termo de Permissão de Uso que entre si 
celebram o Município de Canoinhas e a 
Associação de Moradores de Arroios. 

 

 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, doravante denominado – PERMITENTE, situado 

na Rua Felipe Schimidt, 10, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.384/0001-80, neste 

ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Gilberto dos Passos, brasileiro, 

solteiro, inscrito no CPF sob nº. 003.649.429-16, residente e domiciliado nesta 

cidade de Canoinhas/SC, e a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARROIOS, 

doravante denominada – PERMISSIONÁRIA, com sede na mesma localidade, 

neste Município, inscrita no CNPJ sob nº. 01.700.647/0001-99, representada por 

seu presidente, Sr. Clovis Pasienski, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF 

sob nº. 004.433.569-55, resolvem por mútuo acordo, celebrar o presente Termo de 

Permissão de Uso, de acordo com a Lei Municipal nº. 6.576 de 16 de fevereiro de 

2021, e as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Cedente fornecerá à Permissionária, para utilização da associação, os seguintes 

bens:  

- 01 (um) distribuidor de calcário (patrimônio nº. 71421); 

- 01 (uma) concha carregadeira (patrimônio nº. 71328); 

- 01 (uma) plaina agrícola (patrimônio nº. 71323); 

- 01 (uma) plaina niveladora de arrasto (patrimônio nº. 77740). 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO 

 

Os bens se destinam exclusivamente ao serviço contínuo da Permissionária, no 

que tange ao objeto de seu estatuto. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO E DAS RESPONSABILIDADES 

 

A Permissionária, pelo uso do bem, obrigar-se-á: 

 

a) Usar o bem exclusivamente para o fim a que se destina; 

b) Zelar pela guarda do bem, comunicando ao Permitente a ocorrência de 

qualquer acidente; 

c) Responsabilizar-se por eventuais transgressões à legislação vigente e 

pelos efeitos dessas; 

d) Arcar com os custos de manutenção do bem cedido que correrão por conta 

da Associação. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DEPRECIAÇÃO 

 

Por conta do presente acordo, o objeto desta Permissão de Uso será utilizado pela 

Permissionária, o qual será devolvido, quando da rescisão ou expiração deste 

instrumento, no estado que se encontrar, desgastado pelo seu uso, havendo 

danos o bem deverá ser reparado para após ser devolvido ao município. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO E VIGÊNCIA 

 

O presente Termo de Permissão de Uso vigorará por 12 (doze) meses, podendo 

ser prorrogado, se assim for do interesse das partes, bem como podendo ser 

denunciado a qualquer tempo se assim for do interesse de qualquer dos 

acordantes, mediante comunicação prévia de no mínimo 30 (trinta) dias. 
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CLÁUSULA SEXTA – DO FORO 

 

Para qualquer ação judicial que se originar deste instrumento, fica eleito o Foro da 

Comarca de Canoinhas, renunciando as partes a qualquer outro, mesmo que mais 

privilegiado. 

 

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

de igual teor, junto com duas testemunhas. 

 

Canoinha/SC, 03 de março de 2021. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

Gilberto dos Passos 

Prefeito Municipal 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARROIOS 

 Clovis Pasienski   

Presidente da Associação 

 

 

 

Testemunhas: 

 

Nome:                                                               Nome: 

CPF:                                                                 CPF:  
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