
 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO 

CNPJ: 01.612.888/0001-86 
HOME PAGE: www.pmbvt.sc.gov.br 

E-MAIL: mailto:planejamento@pmbvt.sc.gov.br 
 

 

Rua Estanislau Schumann, 839 Centro 
Fone (47) 3629 0066 – CEP 89.478-000 

Bela Vista do Toldo – SC 

LEI Nº 1.019/2014, DE 17 DE MARÇO DE 2014. 
 
 
 

“AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
CESSÃO DE USO COM A CÂMARA DE DI-

RIGENTES LOJISTAS DE BELA VISTA DO 
TOLDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 
 

 

 

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA, Prefeito Municipal de Bela Vista 

do Toldo, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o 

art. 67, IV da Lei Orgânica do Município, faz saber a todos que a Câmara de 

Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte: 

 

 

LEI: 

 

Art. 1º. Fica autorizada a cessão de uso de uma área de 445,96 m² 

(quatrocentos e quarenta e cinco metros e noventa e seis decímetros quadra-

dos) de um total de 3.654,90 m² (três mil, seiscentos e cinquenta e quatro me-

tros e noventa decímetros quadrados), localizado na Rua Adão Tyszka, neste 

Município, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Co-

marca de Canoinhas, sob nº 32.367, à Câmara de Dirigentes Lojistas de Bela 

Vista do Toldo, inscrita no CNPJ sob nº 08.543.763/0001-90. 

 

Art. 2º. A Cessionária deverá utilizar única e exclusivamente o bem obje-

to desta Lei para a construção da sua sede administrativa no município de Bela 

Vista do Toldo. 
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§ 1º. Fica estabelecido que todas as despesas concernentes ao imóvel, 

inclusive aquelas referentes às taxas e impostos, que venham a incidir sobre o 

mesmo na vigência desta Lei, e demais outras indispensáveis à manutenção e 

conservação do bem, correrão por conta da Cessionária. 

 

§ 2º. A Cessionária obriga-se a manter em perfeito estado de conserva-

ção o imóvel e usá-lo exclusivamente para os fins estabelecidos nesta Lei, para 

que ao final do prazo de vigência do presente o mesmo seja entregue em boas 

condições. 

 

Art. 3º. A Cessão de Uso poderá ser alterado no interesse das partes, 

mediante atendimento na forma da legislação aplicável. 

 

Art. 4º. O Termo de Cessão de Uso poderá ser rescindido pelo descum-

primento de quaisquer obrigações ou condições pactuadas, pela superveniên-

cia de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente 

inexequível, ou ainda, por ato unilateral dos signatários, mediante aviso prévio 

daquele que se desinteressar, com a antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias, prazo durante o qual deverá ser restituído o imóvel. 

 

Parágrafo Único: Fica desde já autorizado às partes rescindir de pronto 

a Cessão, caso seja dado fim ao imóvel cedido, não cabendo qualquer espécie 

de indenização. 

 

Art. 5º. Terminado o prazo de vigência da Cessão De Uso, o bem cedido 

deverá ser devolvido à Cedente, mediante Termo de Recebimento depois de 

realizada a devida conferência do imóvel e seu estado de conservação pelo 

Cedente. 
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Art. 6º. O prazo de vigência do Termo de Cessão de Uso inicia na data 

da sua assinatura e termina em 10 (dez) anos, a contar da data da assinatura, 

ou até eventual rescisão ou denúncia por qualquer das partes, sendo a posse 

do bem transferida na mesma data ao Cedente. Fica estipulada a possibilidade 

de prorrogação mediante termo aditivo. 

 

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

 

 

 
Bela Vista do Toldo - SC, 17 de março de 2014. 

 

 

 

 

 

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 
 
Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda desta Prefeitura, na 
data supra.   
 


