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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 01/2020

TERMO DE CESSÃO DE USO QUE CELEBRAM O
MUNICÍPIO  DE  CANELA  E  A  COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN.

O MUNICÍPIO DE CANELA, pessoa jurídica de direito público, com Sede na Rua Dona Carlinda, nº 455,
Canela/RS inscrito no CNPJ sob nº  88.585.518/0001-85, doravante denominado  CEDENTE,  neste ato
representado  pelo  seu  Prefeito  Municipal,  Sr.  Constantno  Orsolin,  brasileiro,  casado,  portador  da
Carteira de Identdade nº 7002843402 e do CPF nº 239.070.960-53, residente e domiciliado na Rua Luiz
Thomazi,  nº  142,  Canela/RS,  CELEBRA com  a  COMPANHIA  RIOGRANDENSE  DE  SANEAMENTO  -
CORSAN, com sede em Porto Alegre/RS, na Rua Caldas Júnior nº 120, 18º andar, inscrita no CNPJ sob o
nº 92.802.784/0001-90, neste ato representada, na forma estatutária, por seu Diretor-Financeiro de
Relações  com  Investdores,  JORGE  LUIZ  COSTA  MELO,  brasileiro,  casado,  Economista,  Carteira  de
Identdade nº 6008666247-SSP/RS e CIC nº 149.304.120-72; e por seu Diretor de Expansão, JULIO ELOI
HOFER,  brasileiro,  casado,  Bacharel  em Ciências  Contábeis,  Carteira  de Identdade nº 2028661722-
SSP/RS e CIC nº 394.598.880-20, residente e domiciliado à Rua Carlos Pasinato, nº 75, ap. 801, Bairro
Centro, no Município de Canoas/RS, doravante denominada simplesmente de CESSIONÁRIA, o presente
TERMO DE CESSÃO DE USO, sob as formas e condições constantes nas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – Fundamento Legal

Lei Municipal nº 3.907, de 10 de julho de 2017.

Cláusula Segunda – Objeto

O  presente  instrumento  tem como  objeto  a  Cessão  de  Uso  gratuita  de  área  pública,  destnada  à
instalação de um reservatório elevado com capacidade de 30 (trinta) mil litros, destnado a melhorias
no sistema de abastecimento de água no Bairro Jardim das Fontes e adjacências.

Descrição da área

Uma área de 80m2 junto ao Parque de Rodeios do Saiqui, com frente no alinhamento da Rua Adílio
Boeira Lucena, tendo por coordenadas geográfcas S.29° 19,447 – W50° 46,611, conforme Mapa anexo
à Lei Municipal nº3.907, de 11 de julho de 2017. Matriculada no Registro de Imóveis da Comarca de
Canela sob nº 6.045.
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Cláusula Terceira – Das Obrigações da Cessionária

São obrigações da Cessionária:

a) Administrar e manter em perfeito estado de conservação o imóvel objeto da presente Cessão de Uso,
bem  como  utlizá-lo  exclusivamente  para  os  fns  estabelecidos  na  Cláusula  Segunda,  observada  a
legislação vigente.

§  1º  A  Cessionária,  colimando  salvaguardar  o  patrimônio  objeto  da  presente  Cessão  de  Uso,
responsabilizar-se-á pela delimitação da área  cedida, se assim for necessário, assumindo na íntegra
todos os custos operacionais de tal procedimento, bem como de todas as obras a serem realizadas, sem
quaisquer ônus para o Cedente.

§ 2º É vedado à Cessionária fazer, sem a prévia e expressa autorização do Cedente, quaisquer alterações
nos projetos paisagístcos, arquitetônicos e de engenharia no imóvel objeto da presente Cessão de Uso,
exceto os necessários à execução da obra prevista na Cláusula Segunda do presente Termo.

§ 3º A Cessionária somente poderá realizar edifcações na área objeto da presente Cessão de Uso desde
que sejam vinculadas ao objeto da mesma, atendidas as normas da legislação vigente.

§ 4º É de responsabilidade da Cessionária a comunicação, ao Cedente, sobre eventuais ocorrências que
impliquem em turbação ou esbulho na posse do imóvel objeto da presente Cessão de Uso, bem como
subsequente adoção de medidas judiciais urgentes para defesa de suas posses, durante a vigência deste
Termo. 

§ 5º A  Cessionária  será responsável, civil  e criminalmente, pelos danos que a atvidade descrita na
Cláusula Segunda vier a causar a terceiros, sendo afastada qualquer responsabilidade do Cedente.

§  6º A  responsabilidade referida  no parágrafo antecedente perdurará  enquanto estver  em vigor  a
presente Cessão de Uso.

Cláusula Quarta – Das Obrigações do Cedente

São obrigações do Cedente:

a) Respeitar a posse da Cessionária nos termos ajustados;

b) Fiscalizar o fel cumprimento do presente Termo.

Cláusula Quinta – Extinção

Este Termo de Cessão de Uso extnguir-se-á,  após a devida formalização, pelo descumprimento de
quaisquer das cláusulas nele pactuadas, pela superveniência de norma legal ou de fato administratvo
que  o  torne  formal  ou  materialmente  inexequível,  devendo  o  referido  imóvel  ser  resttuído
prontamente ao Cedente, observando-se o disposto na Cláusula Terceira deste Termo.

Prefeitura Municipal de Canela/RS   Rua Dona Carlinda, 455
CEP 95680-000   Fone: (54) 3282 5100 - www.canela.rs.gov.br 

http://www.canela.rs.gov.br/


3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

Cláusula Sexta – Prazo

A presente Cessão de Uso vigorará, por 20 (vinte) anos, conforme disposto no art. 3º da Lei Municipal
nº 3.907, de 17 de julho de 2017.

Cláusula Sétima – Restituição do Imveel

A Cessionária se compromete a resttuir ao Cedente, em estado normal de uso ao fnal da mesma, a
área objeto da Cessão de que trata o presente instrumento.

Parágrafo Único – A resttuição de que trata esta Cláusula será formalizada mediante a assinatura de um
"Termo de Recebimento", após realizada a devida conferência pelo Cedente.

Cláusula Oitaea – Foro

Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Canela para que sejam dirimidas as questões porventura
exsurgentes  da  execução do presente Termo de Cessão de Uso,  podendo os  casos  omissos  serem
resolvidos de comum acordo pelas partes.

E por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam o mesmo em
quatro vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também o subscrevem.

Canela, 30 de janeiro de 2020.

Constantno Orsolin
Prefeito Municipal 

Jorge Luiz Costa Melo
Diretor Financeiro de Relações com Investdores

Julio Eloi Hofer
Diretor de Expansão

Testemunhas:

Luciano do Nascimento de Melo                                                                             Débora Brantes Prux da Silva
Secretário Municipal de Governança,                                                               Procuradora Geral do Município
Planejamento e Gestão
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