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TERMO DE PERMISSÃO DE USO N.º 14/2021 

 

 

Termo de Permissão de Uso que entre si celebram 
o Município de Canoinhas e a Cooperativa 
Cooperceasa Ouro Verde. 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, doravante denominado – PERMITENTE, situado na 

Rua Felipe Schimidt, 10, inscrito no CNPJ sob n.º 83.102.384/0001-80, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Gilberto dos Passos, inscrito no CPF 

sob o n.º 003.649.429-16, e a COOPERATIVA COOPERCEASA OURO VERDE, 

doravante denominada – PERMISSIONÁRIA, com sede na Localidade de 

Encruzilhada, Município de Canoinhas/SC, inscrito no CNPJ sob n.º 34.325.848/0001-

02, representada por seu presidente, Sr. Eduardo Irineu Novak, inscrito no CPF sob o 

n.º 079.834.379-60, resolvem por mútuo acordo, celebrar o presente Termo de 

Permissão de Uso, de acordo com a Lei Municipal n.º 6.635, de 23 de setembro de 

2021, e as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O presente termo tem por objeto a PERMISSÃO DE USO, em caráter provisório e 

precário, da área de terras com 1.800,00 m² (um mil e oitocentos metros quadrados), 

parte de uma área maior com 15.000,00 m² (quinze mil metros quadrados), contendo 

um barracão aberto medindo 600,00 m² (seiscentos metros quadrados), localizada no 

Bairro Piedade, matriculada sob n.º 15.902 no Ofício de Registro de Imóveis da 

Comarca de Canoinhas/SC, em favor da PERMISSIONÁRIA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO 

 

O bem objeto deste termo destina-se, exclusivamente, à implementação da sede da 

PERMISSIONÁRIA. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO E DAS RESPONSABILIDADES 

 

São obrigações da Permissionária: 

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

b) Não ceder, alienar ou locar a terceiros a área cedida, sob qualquer titulo; 

c) Zelar pela guarda do bem, arcando com os custos de manutenção; 

d) Responsabilizar-se pela quitação de todas as despesas do imóvel, como, 

energia, água e outros. 

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

efeitos dessas; 

f) Promover o ressarcimento integral ao Município de Canoinhas em caso de 

danos ao bem público durante o prazo da permissão de uso. 

 

São obrigações do Permitente: 

a) Entregar à Permissionária o bem objeto da Cláusula Primeira deste Termo;  

b) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

Permissionária com relação ao objeto deste Termo, bem como quanto à utilização do 

bem; 

c) Fiscalizar, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, o integral 

cumprimento das cláusulas do presente Termo. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO E DA RETOMADA DO IMÓVEL 

 

A presente permissão de uso será rescindida, retornando o imóvel à posse do 

PERMITENTE, sem direito à indenização, quando: 

a) Não houver o cumprimento das disposições da Lei n.º 6.635/2021 e/ou das 

cláusulas do presente Termo; 

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

 

CLÁUSULA QUINTA – DA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 

 

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

PERMISSIONÁRIA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, deverá retirar eventuais 
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benfeitorias realizadas no imóvel, sob pena de incorporação ao patrimônio público, 

sem qualquer direito à indenização ou retenção. 

 

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO E VIGÊNCIA 

 

O presente Termo de Permissão de Uso vigorará por 5 (cinco) anos, a contar da data 

de assinatura do instrumento, podendo ser prorrogado uma única vez por igual 

período, e denunciado a qualquer tempo, se assim for do interesse de qualquer dos 

acordantes, mediante comunicação prévia de no mínimo 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – 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 02 (duas) vias de 

igual teor, junto com duas testemunhas. 

 

Canoinha/SC, 28 de setembro de 2021. 

 

 

GILBERTO DOS PASSOS 

Prefeito de Canoinhas/SC 

 

 

EDUARDO IRINEU NOVAK 

Presidente da Cooperceasa 

 

Testemunhas: 

 

Nome:                                                               Nome: 

CPF:                                                                 CPF:  


