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TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 001-2017 
 

TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL 
PUBLICO QUE ENTRE SI FIRMAM O 
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA-ES, EM PARCERIA 
COM A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES 
RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE 
IBITIRAMA E ADJACÊNTES (APRAFIB). 

 
A Prefeitura Municipal de Ibitirama, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ sob o Nº. 31.726.490/0001-31, doravante denominada, CEDENTE com 
sede à Rua Edgar Santana Alves, 63, Centro, Ibitirama, Estado do Espírito Santo, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Senhor REGINALDO SIMÃO DE SOUZA, brasileiro, 
casado, CPF/MF n

o
 031.404.567-86, residente e domiciliado Ladeira de São Jorge, s/n, centro, 

Ibitirama-ES, Estado do Espírito Santo, e a Associação de Produtores Rurais e Agricultores 
Familiares de Ibitirama e Adjacências, com sede provisória na Rua José Victor Barbosa, Centro, 
neste Município de Ibitirama – ES, denominado CESSIONÁRIO, e perante as testemunhas abaixo, 
resolvem de comum, firmar o presente Termo de Cessão do Uso do Imóvel Publico localizado na 
Avenida Acidália Vieira Knust, lote nº 132, objetivando a instalação da Sede da referida 
Associação em regime “PROVISÓRIO” mediante as cláusulas e condições ora pactuadas:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
O presente termo tem por objeto formalizar a concessão do USO, de um Imóvel Publico com as 
seguintes referencias; 
 
I – LIMITES: 

a) Frente com a Avenida Acidália Vieira Knust, por uma extensão de 12,00 (doze) metros 
lineares; 

b) Lado esquerdo com o lote nº 131, pertencente à municipalidade, por uma extensão de 
32,00 (trinta e dois) metros lineares; 

c) Lado direito com o lote 160, pertencente à municipalidade, por uma extensão de 32 (trinta 
e dois) metros lineares; 

d) Fundos com o Rio Norte, Braço Direito, por uma extensão de 12,00 (doze) metros 
lineares. 

 
II – DIMENSÕES: 

a) Área do imóvel: 384,00 (trezentos e oitenta e quatro) metros quadrados; 
b) Perímetro: 88,00 (oitenta e oito) metros; 
c) Área construída: 0,00 (não há). 

 
III - LOCALIZAÇÃO FUNDIÁRIA: 

a) Lote: 132 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA E ADMINISTRAÇÃO 
 
A CEDENTE cede neste ato o USO do bem descrito na Cláusula Primeira, livre e desembaraçado 
de quaisquer ônus judiciais e extrajudiciais. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 
 
O presente termo terá vigência de 4 (QUATRO ANOS) anos. 
Parágrafo único: A CEDENTE poderá, a qualquer momento, independentemente de notificação, 
rescindir o presente termo.  
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES. 

 
I - Constituem obrigações da CESSIONÁRIA: 
  

a)  Utilizar o bem cedido exclusivamente para a finalidade a que se propõe, não podendo ceder o 
uso do mesmo, mediante aluguel, subcontrato, arrendamento ou qualquer outra forma, durante a 
vigência deste Contrato; 
 

 
b) A CESSIONÁRIA compromete-se a devolver o bem recebido em cessão de uso, ao final do 
contrato, nas mesmas condições de uso e conservação, ressalvados os desgastes decorrentes do 
uso natural. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO 

 
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, 
vedada à alteração do objeto, assim como quaisquer modificações na destinação ou utilização. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO E ALTERAÇÕES 
 
O presente instrumento poderá ser alterado, exceto quanto ao seu objeto, através de Termos 
Aditivos; bem como rescindido a qualquer momento pela CEDENTE; independentemente de aviso 
prévio, a seu critério. 
 
CLÁUSULA SETIMA - PRIMEIRA - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Estadual de Ibitirama/ES, com exclusão a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as questões que derivem deste Contrato. 
E por estarem entre si justos e contratados, de pleno acordo, assinam o presente Contrato de 
Cessão de Uso, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo 
nomeadas a tudo presente, para todos os efeitos legais. 
 
 

Ibitirama/ES, 12 de Julho de 2017. 
 

 
REGINALDO SIMÃO DE SOUZA  

Prefeito Municipal 

CEDENTE 
 
 
 
 
 
Associação de Produtores Rurais e Agricultores Familiares de Ibitirama e Adjacências 
Presidente da Associação / CLAUDIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR 
CESSIONÁRIO 


