
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL  

 

        

 LEI Nº 1567 – DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

 

     DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO DE BEM 

PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

MARCELO LUIS KROLOW, Prefeito do Município de Cristal, Estado do Rio Grande 

do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 54, inciso IV da Lei Orgânica 

do Município de Cristal, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a permissão de uso gratuito do prédio da 

Escola Municipal de 1º Grau Incompleto Vera Cruz, localizada no Bom Será no 

Município de Cristal, extinta em 20 de outubro de 1997, através do Decreto nº 817/97. 

 

 

Art. 2º - A permissão de uso gratuito do prédio da Escola tem como objetivo o 

funcionamento da sede da Associação de Produtores Rurais Unidos do Bom Será e São 

Geraldo CNPJ 34.589.314/0001-93. 

 

 

Art. 3º - O permissionário compromete-se a arcar com as despesas de luz, água, reparos e 

as implementações que se fizerem necessárias para a adaptação do prédio ao 

funcionamento adequado. 

 

 

Parágrafo único – O permissionário deverá devolver o prédio nas mesmas condições em 

que receber. 

 

 

Art. 4º - A permissão será regulamentada por um Termo de Permissão de Uso de Bem, 

parte integrante desta Lei e vigorará pelo prazo de 8 anos, prorrogáveis por igual período. 

 

 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cristal, 

14 de dezembro de 2021. 

 

 

MARCELO LUIS KROLOW  

Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e publique-se 

 

 

JULIANO GUERREIRO DA SILVA  

Secretário da SMARH 
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TERMO DE PERMISSÃO GRATUITA DE USO DE BEM 

PÚBLICO, REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E …… 

 

 

Que realizam, de um lado o Município de Cristal, pessoa jurídica de 

direito público interno, neste ato representado por seu agente público, 

Prefeito Marcelo Luis Krolow, autorizado pela Lei Municipal ……, 

na condição de PERMITENTE e de outro lado, a Associação de 

Produtores Rurais Unidos do Bom Será e São Geraldo - CNPJ nº CNPJ 

34.589.314/0001-93, representado pelo(s) Senhor(es)………, nas 

condições de PERMISSIONÁRIO, tendo por objeto a utilização de 

bem público, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto 

 

O PERMITENTE outorga ao PERMISSIONÁRIO, em caráter precário, a partir da data 

da assinatura deste termo, permissão de uso do prédio da Escola Municipal de 1º Grau 

Incompleto Vera Cruz e respectivo terreno, situada na localidade do Bom Será no 

Município, o qual é firmado pelas partes e fica fazendo parte do presente, como se nele 

estivesse transcrito.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Prazo 

 

A presente permissão é outorgada em caráter precário, pelo prazo de 08 anos, 

prorrogáveis por igual período, enquanto servir a finalidade da permissão ou não houver 

necessidade de utilização do bem, por interesses maiores da administração. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Finalidade 

 

Destina-se o bem, objeto desta permissão, exclusivamente para a instalação da Sede do 

PERMISSIONÁRIO. 

 

CLÁUSULA QUARTA – Da gratuidade do uso 

 

A permissão, aqui outorgada ao PERMISSIONÁRIO, assume caráter gratuito, por achar-

se revestida de interesse público. O PERMISSIONÁRIO fica responsável pelos 

pagamentos das tarifas de água e energia elétrica incidentes sobre o prédio, objeto do 

presente termo. 

 

CLÁUSULA QUINTA – Conservação do imóvel 

 

O PERMISSIONÁRIO, na vigência do presente Termo, obriga-se a zelar pelo bem, 

objeto da presente permissão, observando que: 

a) O prédio e o respectivo terreno do bem permissionado deverá ser mantido 

permanentemente limpo; 

b) O lixo, eventualmente acumulado, deverá ser retirado do local; 

c) Eventuais danos ocorridos no prédio deverão ser reparados, por conta e risco do 

PERMISSIONÁRIO; 
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CLÁUSULA SEXTA – Intransferibilidade 

 

Esta permissão de uso é absolutamente intransferível a qualquer título, no todo ou em 

parte, salvo prévio e expresso assentimento do PERMITENTE. A ocorrência de eventos 

tais como sub-permissão ou sub-locação autorizarão a PERMITENTE à imediata rescisão 

do  presente Termo, independentemente de outras medidas cabíveis ao caso. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Construções 

 

O PERMISSIONÁRIO fica autorizado a efetuar as reformas (ampliação, construção ou 

modificações) que forem necessárias para a adaptação do prédio às finalidades do 

presente termo, por sua conta, as quais, no entanto, ficam condicionadas a aprovação 

prévia do setor de engenharia da municipalidade, para que não hajam danos na estrutura. 

 

Parágrafo único - As reformas que forem efetuadas aderirão ao imóvel e ao final, 

devolvidas ao PERMITENTE, sem qualquer ressarcimento. 

 

CLÁUSULA OITAVA – Obrigações com terceiros 

 

Em nenhum caso ou hipótese o PERMITENTE terá qualquer obrigação em relação a 

terceiros com os quais eventualmente o PERMISSIONÁRIO tenha ou venha a ter 

contratos ou compromissos. 

 

CLÁUSULA NONA – Danos 

 

Quaisquer danos ocasionados ao bem de propriedade do PERMITENTE, deverão ser 

imediatamente reparados pelo PERMISSIONÁRIO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Vistoria 

 

Ao PERMITENTE é assegurado o direito de, a qualquer tempo, vistoriar o bem, 

independentemente de pré-aviso ou notificação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Rescisão 

 

O presente “Termo de Permissão Gratuita de Uso de Bem Público” poderá ser rescindido, 

em qualquer tempo, nas seguintes condições: 

a) Por ato unilateral do PERMITENTE, mediante aviso prévio justificado, de, no 

mínimo, 30(trinta) dias; 

b) De imediato por transgressão das condições ora avençadas, por parte do 

PERMISSIONÁRIO; 

c) Por acordo escrito. 

 

Parágrafo único - No caso de rescisão o PERMISSIONÁRIO deverá desocupar o 

imóvel imediatamente e restituí-lo ao PERMITENTE, nas mesmas condições em que o 

recebeu. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Disposições gerais 

 

Na ocorrência de casos omissos no presente ajuste, as partes se reportarão às normas que 

norteiam os contratos administrativos, legislação correlata e subsidiariamente ao Código 

Civil. 

 A Associação de Produtores Rurais Unidos do Bom Será e São Geraldo autorizatária 

enviará ao Município, de Cristal em ____ (_________) dias/ meses, relatório 

circunstâncias sobre as atividades desenvolvidas no imóvel, visando à comprovação de 

sua utilização no fim autorizado. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Foro  

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaquã, como único competente para dirimir as 

questões decorrentes da execução do presente Termo. 

 

E por estarem inteiramente de acordo com as cláusulas e condições acima, assinam o 

presente termo, em duas (02) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo 

nomeadas. 

 

Cristal, ……… 

 

 

PERMITENTE 

 

 

PERMISSIONÁRIO 

 

 

Testemunhas: 

 

Nome: 

Endereço: 

CI : 

CPF : 

 

 

Nome: 

Endereço: 

CI : 

CPF : 

 

 

 

              


