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Municfpio de Itapicuru
Prefeitura Municipal de Itapicuru
Gabinete do Prefeito
TERMO DE CESSAO DE USO N2 001/2021
Termo de Cessao de Uso que, entre si, celebram o
Municipio
de
Itapicuru
e a Associa?ao
Comunitaria da Localidade da Murituba e Regiao.
0 MUNICIPIO DE ITAPICURU, Estado da Bahia, pessoa jundica de direito publico,
inscrito no CNPJ n^ 13.647.557/0001-60, com sede administrativa na Praga da Bandeira, n^ 58,
centro, CEP: 48475-000, Itapicuru/BA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jose
Moreira de Carvalho Neto, doravante denominado CEDENTE, e a Associagao Comunitaria da
Localidade de Murituba e Regiao, inscrita no CNPJ n^ 11.224.838/0001-85, com sede
administrativa no Povoado Murituba, zona rural, Itapicuru, Estado da Bahia, CEP 48475-000,
neste ato representada pelo seu presidente, o Sr. Pedro Pereira dos Santos, inscrito no CPF n®
004.794.395-59, domiciliado no Povoado Murituba, zona rural do municipio de Itapicuru, Estado
da Bahia, devidamente autorizado, aqui denominado CESSIONARIO, celebram entre si o presente
Termo de Cessao de Uso de Imovel Publico, mediante clausulas e condigoes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - Constitui objeto do presente instrumento a cessao,
a titulo gratuito, do direito de uso do imovel publico pertencente ao Municipio de Itapicuru, sob
o qual funcionava a antiga Escola Municipal Adolfo Higino dos Reis, localizada no Povoado
Murituba, zona rural deste municipio, hoje urn bem publico desafetado, com a finalidade de
realizagao de trabalhos de acolhimento a comunidade local, atividades culturais, religiosas,
artisticas e outras atividades congeneres.
CLAUSULA SEGUNDA: DO USO - O imovel cedido, destina-se a uso exclusive do
CESSIONARIO, onde podera realizar as assembleias, encontros, palestras, reunioes, etc., nao
podendo, em hipotese alguma, dar destinagao diversa, nem tampouco comercializar com
qualquer ente publico ou mesmo com terceiros.
PARAGRAFO UNICO - O inadimplemento do disposto no caput da presente clausula
acarretara a automatica extingao da cessao, com a consequente devolugao do imovel.
CLAUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAQOES DA CEDENTE - O CEDENTE obriga-se a realizar
a cessao para o CESSIONARIO do imovel onde funcionava Escola Municipal Adolfo Higino dos
Reis, Povoado Murituba, zona rural do Municipio de Itapicuru/BA, hoje desafetado.
CLAUSULA QUARTA: DAS OBRIGAgOES DO CESSIONARIO - Sao obrigagoes do
CESSIONARIO:
1. Manter o imovel cedido em perfeitas condigoes de uso, correndo, por sua conta e
responsabilidade, todas as despesas de conservagao, manutengao, incluindo-se aquelas
decorrentes da utilizagao do imovel: agua, energia, etc., e outras que se fizerem
necessarias no curso da cessao.
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2. As benfeitorias e melhoramentos feitos no imovel, a ele se incorporarao, passando a
pertencer o Cedente, logo, qualquer despesa realizada pelo CESSIONARIO nao sera
objeto de ressarcimento, indeniza^ao ou restituigao, nao gerandp, outrossim, direito de
retengao do imovel.
CLAUSULA QUINTA - A presente cessao tera vigencia ate 31/12/2024, podendo ser objeto
de prorrogagao, mediante previa anuencia dos participes em termos aditivos especificos.
CLAUSULA SEXTA - DA DEVOLUQIAO - O CESSIONARIO restituira o bem quando exigido por
motive de interesse publico, nesse caso, sera encaminhada notificagao contendo os motives,
com antecedencia minima de 30 (trinta) dias, ou por violagao das clausulas do presente
instrumento de cessao.
CLAUSULA SETIMA: FORO - Fica eleito o foro de Itapicuru-Bahia como unico competente
para dirimir quaisquer duvidas, agoes e feitos judiciais que acaso venham aforar relativamente a
este Termo, com a total e expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim terem acordado, justos e definidos, assinam o presente em 02 (duas) vias, de
igual teor e forma.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 8 de setembro de 2021.

JOSE MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito

PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Associagao Comunitaria da Localidade Murituba e Regiao
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VINICIUS ANtyRADEDA
Procurador JuridicQ'uo Mufj
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