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Lei nº 1.164/2013 
 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder 
imóvel para a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos e dá outras providências. 

 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande 

do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar termo de Cessão de Uso com a 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com a finalidade de ceder sala do imóvel pertencente ao 

Município, localizada no térreo do Centro Administrativo Municipal, com 36,03 m². 

Art. 2º O imóvel cedido destina-se única e exclusivamente à instalação e funcionamento de uma 

agência de Correios, da ECT, no Município. 

Art. 3º A cessão será de forma gratuita, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, podendo ser 

prorrogado por outros períodos enquanto houver interesse do Município.  

Art. 4º A cessionária não poderá ceder ou transferir para terceiros o imóvel objeto desta Lei. 

Art. 5º A cessionária obriga-se a realizar a conservação e reparos necessários, a fim de que o 

imóvel permaneça nas mesmas condições em que foram recebidas. 

Art. 6º Se houver a necessidade de realizar melhorias nas instalações, a cessionária deverá 

solicitar autorização para o Poder Público Municipal, e não serão indenizadas no final do contrato. 

Parágrafo único. As melhorias realizadas nas instalações poderão ser retiradas pela cessionária 

no final do contrato, desde que não afete a integridade física do prédio e das instalações. 

Art. 7º É parte integrante desta Lei, minuta do Termo de Cessão. 
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Art. 8º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação e seus efeitos retroagem a 1º de setembro de 2013. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e treze. 

 

 
Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Aurio André Coser 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
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CONTRATO Nº 0..... /2013 
 

TERMO DE CESSÃO DE USO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VESPASIANO 
CORRÊA E A EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS 

   
 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito entre as 

partes, de um lado a Prefeitura Municipal de Vespasiano Corrêa/RS, Entidade de Direito 

Público, localizada na Avenida Professor Sérgio Beninho Gheno, 1.046, neste Município, 

inscrita no CNPJ sob nº 01.611.117/0001-74, representada por seu Prefeito Municipal, Sr. 

MARCELO PORTALUPPI, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de 

Vespasiano Corrêa/RS, de ora em diante denominada simplesmente de CEDENTE e de outro 

lado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), com sede e 

domicílio na Rua Siqueira Campos, nº 1.100, Bairro Centro, na cidade de Porto Alegre/RS, 

CEP 90.002-900, com CNPJ 34.028.316/0026-61, neste ato representada pelo Sr. LARRY 

MANOEL MEDEIROS DE ALMEIDA, portador da CI nº 9006463286 e CPF nº 

237.075.690/04, doravante denominada CESSIONÁRIA, celebram o presente instrumento, 

autorizado pela Lei Municipal nº 825/2008, de 08 de abril de 2008, e sujeita à Lei 8.666/93, 

mediante as seguintes cláusulas e condições que as partes aceitam, ratificam e outorgam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Contrato tem por objeto ceder, pelo 

CEDENTE, de forma gratuita, um imóvel medindo 36,03 m², localizado na Av. Professor 

Sérgio Beninho Gheno, 1.046, bairro Centro, município de Vespasiano Corrêa/RS. 
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 CLÁUSULA SEGUNDA: O imóvel, objeto do presente Contrato destina-se, 

única e exclusivamente, á instalação e funcionamento de uma Agência de Correios, da ECT, 

no município de Vespasiano Corrêa/RS. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: A CESSIONÁRIA administrará, usará e fruirá o bem 

ora cedido, 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 Contrato, salvo 

situação diferente como 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 sua 

exclusiva responsabilidade e sem ônus para a CEDENTE, todas as obras de conservação e 

reparos necessários, a fim de que, ao término da vigência deste Contrato, 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 objeto deste Contrato, podendo, todavia, serem retirados pela 

CESSIONÁRIA, desde que isso não afete a integridade física do prédio e das instalações. 
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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 Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: A CESSIONÁRIA obriga-se a efetuar o pagamento das 

taxas de água e luz relativas ao período de cessão do imóvel. 

 

CLÁUSULA OITAVA: O prazo deste Contrato é de 60 (sessenta) meses, com 

vigência a partir de 01/09/2013 e término em 31/08/2018. 

 

CLÁUSULA NONA: O não cumprimento pela CESSIONÁRIA de quaisquer de 

suas obrigações definidas no presente Contrato, resultará na sua rescisão de pleno direito, 

independente de aviso judicial ou extrajudicial, o direito de reter o uso ou a posse do imóvel o 

qual deverá ser, então, devolvido a CEDENTE. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: se a CEDENTE rescindir o presente Contrato antes de 

seu 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. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos omissos e excepcionais, não 

previstos neste Contrato, deverão ser submetidos, com brevidade e por escrito, à apreciação 
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das partes e serão resolvidos de acordo com a Lei 8.666/93 e demais normas 

regulamentares. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As partes elegem como competente o Foro 

da Comarca de Encantado - RS, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer controvérsias, ações ou processos judiciais 

decorrentes deste instrumento. 

 

E por estarem assim justas e acertadas, as partes assinam este 

instrumento em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas. 

 

 
Vespasiano Corrêa, .... de ................. de 2013. 

 
 
___________________________  _______________________________ 
Marcelo Portaluppi    .................................................... 
Prefeito Municipal     Diretor Regional – ECT – DR/RS 
CEDENTE      CESSIONÁRIA 
 
                                                                        
Testemunhas: 
 
_________________________   ______________________________ 
Plinio Portaluppi     Ronaldo Dachery 
CPF nº 330.022.580/91    CPF nº 469.342.860/49 
 
 
______________________ 
Rafael Caumo 
Assessor Jurídico 
OAB nº  
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