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LEI Nº 1.184, DE 19 DE MARÇO DE 2013. 
 

 Autoriza a Cedência do Uso de Sala do Centro 
Administrativo. 

  
 O Prefeito Municipal. 
 Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Ceder o Uso de Sala com 30 (trinta) metros 

quadrados, situada dentro do complexo do Centro Administrativo, conforme planta baixa em anexo, de 
forma gratuita, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para a instalação da Agência dos Correios, 
mediante celebração de Termo de Cessão de Uso, conforme Minuta em anexo e parte integrante desta Lei. 
  Art. 2º A presente Cessão de Uso será de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogada por igual período. 
 Art. 3º As despesas decorrentes de manutenção e conservação da sala, correrão por conta da 
Cessionária. 
 Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 19 de Março de 2013. 
 
 

Hardi Milton Eickhoff 
Prefeito Municipal  

 
  Registre-se e Publique-se: 
                 
                  Róges Adorian  
Secretário Municipal de Administração 
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TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL 

TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL, QUE 
CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE NOVA 
RAMADA/RS E A ECT – EMPRESA BRASILEIRA 
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. 

 
 Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito entre as partes, de um lado o 
MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA/RS, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 
01.611.828/0001-49, com sede na Avenida Gustavo König, Nº 95, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal, Sr. Hardi Milton Eickhoff, inscrito no CPF – Cadastro de Pessoas Físicas sob o Nº 361.278.500-
10, residente e domiciliado em Pranchada – Interior – Nova Ramada/RS, doravante aqui denominado de 
CEDENTE, e de outro lado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, com sede e 
domicílio na Cidade de Porto Alegre/RS na Rua Siqueira Campos, Nº 1.100, Bairro Centro, Cep 90.002-
900, inscrita no CNPJ Nº 34.028.316/0026-61, neste ato representada pelo Sr. Larry Manoel Medeiros de 
Almeida, inscrito no CPF – Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 237.075.690-04, doravante aqui 
denominada CESSIONÁRIA, celebram o presente instrumento, autorizado pela Lei Municipal Nº 0.000, de 
00 de adfads de 2013 e sujeito a Lei Federal Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, mediante as seguintes 
cláusulas e condições que as partes aceitam, ratificam e outorgam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo tem por objeto ceder, pelo CEDENTE, de forma 
gratuita, um imóvel medindo 30 (trinta) metros quadrados, localizado na Avenida Gustavo König, Nº 95 – 
Centro – Nova Ramada/RS, dentro do complexo do Centro Administrativo, conforme planta baixa em 
anexo. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O Imóvel objeto do presente Termo destina-se, única e exclusivamente, à 
instalação e funcionamento de uma Agência de Correios, da ECT, no Município de Nova Ramada/RS. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: A CESSIONÁRIA administrará, usará e fruirá o bem ora transferido, 
como seu fosse, e obriga-se a dispor das instalações prediais dadas em Cessão de Uso para a sua exclusiva 
destinação, sendo vedada a cessão ou transferência a terceiros, seja a que título for, de quaisquer direitos e 
obrigações decorrentes deste Termo, salvo situação diferente com o prévio consentimento da CEDENTE e 
por escrito. 
 

CLÁUSULA QUARTA: A CESSIONÁRIA obriga-se a zelar pela instalação predial na forma do 
disposto no Artigo 582 do Código Civil Brasileiro, fazendo, sob a sua exclusiva responsabilidade e sem 
ônus para a CEDENTE, todas as obras de conservação e reparos necessárias, a fim de que ao término da 
vigência deste Termo, as instalações prediais sejam restituídas à CEDENTE nas mesmas condições em que 
foram recebidas pela CESSIONÁRIA. 

 
CLÁUSULA QUINTA: Os melhoramentos e/ou benfeitorias úteis que, porventura, vierem a ser 

realizados não serão indenizados em nenhuma hipótese, mesmo em caso de retomada do objetivo deste 
Termo, podendo, todavia, serem retirados pela CESSIONÁRIA, desde que isso não afete a integridade 
física do prédio e das instalações.  

 
CLÁUSULA SEXTA: A CESSIONÁRIA obriga-se a se responsabilizar, ou a responder perante 

terceiros, pelos danos ou prejuízos que porventura causar, em razão do uso das instalações prediais deste 
Termo. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: O prazo deste Termo é de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado por igual 
período, com vigência a partir de 03 de Maio de 2013. 

 
CLÁUSULA OITAVA: O não cumprimento pela CESSIONÁRIA de quaisquer de suas obrigações 

definidas no presente Termo resultará na sua rescisão de pleno direito, independentemente de aviso judicial 
ou extrajudicial, perdendo ela, automaticamente, o direito de reter o uso ou a posse do imóvel o qual deverá 
ser, então, devolvido a CEDENTE. 

 
CLÁUSULA NONA: Se a CEDENTE rescindir o presente Termo antes do sue término, fica 

obrigada a ceder à CESSIONÁRIA, outro imóvel de proporcional dimensão, pelo prazo restante do presente 
instrumento, bem como arcar com o ônus de todas as despesas com mudança e benfeitorias que se façam 
necessárias no novo imóvel. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: Os casos omissos e excepcionais, não previstos neste Termo, deverão ser 

submetidos, com brevidade e por escrito, à apreciação das partes e serão resolvidos de acordo com a Lei 
Federal Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e demais normas regulamentares. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: As partes elegem como competente o Foro da Justiça Federal, Subseção de 

Porto Alegre, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, para dirimir quaisquer controvérsias, ações ou 
processos judiciais decorrentes deste instrumento. 

 
E, assim, por estarem de pleno acordo e ajustados, firmam o presente Termo, assinado pelas partes, 

em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas. 
 

Nova Ramada/RS, 03 de Maio de 2013. 

 
         _______________________________        _______________________________ 

Hardi Milton Eickhoff 
Prefeito Municipal 

CEDENTE 

Larry Manoel Medeiros de Almeida 
Diretor Regional – ECT – DR/RS 

CESSIONÁRIA 
Aprovo: 
 
______________________ 
Itamar Cristiano Torquetti  
OAB n°. 61.090 
 
Testemunhas: 
 

_______________________________           _______________________________ 
Leila Francesconi Patz Tiago Rafel Ruppel 
CPF: 948.259.550-53 CPF: 017.449.800-47 

Registre-se e Publique-se: 
 
__________________________ 
             Róges Adorian 
Secretário Municipal de Administração  


