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SUMULA: Autoriza o Chefe do Poder Executive a 
firmar Termo de Cessao de Uso com a Associagao 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE do 
Municipio de Ariranha do ivai/PR e da outras 
providencias.

Data:Qi£jOHL2o22

A Camara de Vereadores do Municipio de Ariranha do ivai, Estado do 
Parana, aprovou e eu, THIAGO EPIFANIO DA SILVA, Prefeito Municipal, sanciono 
a s eg u inte

LEI

Art. 1°, Fica o Chefe do Poder Executive do Municipio de Ariranha do 
ivai/PR, Estado do Parana, autorizado a firmar TERMO DE CESSAO DE USO com a 
Associapao Pais e Amigos dos Excepcionais de Ariranha do Ivai - APAE, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o n° 10.820.740/0001-28, estabelecida a Rua Robson Alves 
Ferreira, n° 56 - Centro, Ariranha do Ivai/PR, CEP 86880-000.

Art. 2°. O Municipio de Ariranha do ivai fara a cessao de uso a tituio 
precario a Associacao Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de 01 (um) Veicuio, 
Marca/Modelo Volkswagen Gol, 1.0 ano de fabricagao 2021 modelo 2022, 
Categoria Oficial, Cor Branco Crista!, Combustivel, Gasolina/Alcool, Chassi 
9BWAG45U0NT060634, RENAVAM 01293764750.

§ 1°. O uso do referido veicuio, destina-se ao desenvolvimento do 
associativismo no Municipio de Ariranha do Ivai, visando atendimento as criangas com 
necessidade especial, enquanto essa fundar-se nos principios do associativismo, 
congregando coletivamente o trabalho em prol da emancipagao social e progress© 
local.

§ 2°. A cessao de uso do referido veicuio, constante do anexo I desta lei, 
destina-se a atender o transporte do pessoal funcionario da Associagao Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE, visando o trabalho efetivo no Municipio de Ariranha do Ivai.

Art. 3°. A Associagao Pais e Amigos dos Excepcionais de Ariranha do Ivai 
- APAE, tem a responsabilidade de:

I - Utilizar o veicuio cedido para atender as necessidades basicas que 
visam o desenvolvimento social da referida APAE Associagao Pais e Amigos dos 
Excepcionais;

II - Manter o veicuio cedido em perfeito estado de conservagao;

Art. 4°. Fica sob a responsabilidade da Associagao Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Ariranha do Ivai - APAE, partir da data da assinatura do presente
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TERMO DE CESSAO DE USO, o pagamento de quaisquer onus, reiacionados a 
muftas e manutengao do veicuio.

§1°. E de obrigatoriedade da Associagao Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Ariranha do Ivai - APAE o pagamento do seguro obrigatorio e seguro particular 
com cobertura de terceiros para danos morais e pessoais.

/ § 2°. Em bora o veicuio esteja em nome do Municipio e que todas as 
vinculagoes sejam em nome do Municipio, a responsabilidade indenizatoria ou 
qualquer outra e exclusiva da Associagao Pais e Amigos dos Excepcionais de Ariranha 
do Ivai - APAE, representada pelo seu president© ou vice-presidente.

§ 3°. Em caso de acidente que envolva o veicuio, objeto desta cessao de 
uso, embora nao mude a titularidade do credor ou sacado perante terceiros, tendo em 
vista que o veicuio continua sendo de patrimonio do Municipio, a responsabilidade 
pelo uso e utilizagao deste e exclusivamente da Associagao Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Ariranha do Ivai - APAE.

Art. 5°. O funcionamento da Associagao Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Ariranha do Ivai - APAE, e independente do MUNICIPIO. Assim nenhum obstaculo 
de qualquer natureza podera ser oposto pelo MUNICIPIO a condigao do livre exercicio 
dos direitos de uso do veicuio ora cedido;

Art. 6°. A Associagao Pais e Amigos dos Excepcionais de Ariranha do Ivai 
- APAE, podera acrescer ao veicuio, reposigao de pegas, reformas, pinturas, entre 
outras, desde que expressa e previamente autorizadas pelo MUNICIPIO. Uma vez 
realizadas tais reformas ou melhorias no veicuio que visem a manutengao do mesmo, 
nao cabera nenhum custo a municipalidade.

Art. 7°. O prazo da vigencia da cessao de uso sera 36 meses, contados a 
partir da assinatura do TERMO DE CESSAO DE USO, podendo ser renovada por 
igual periodo.

PARAGRAFO UNiCO: Em caso de extrema necessidade de retomada, a 
criterio de sua administragao, por se tratar de cessao a titulo precario, o Municipio 
podera solicitar a devolugao do veicuio, objeto do TERMO DE CESSAO DE USO, 
concedendo Associagao Pais e Amigos dos Excepcionais de Ariranha do Ivai- APAE, 
um prazo de 30 (trinta) dias, limitado ao maximo de 90 (noventa) dias para devolugao 
do veicuio ao Municipio.

Art. 8°. Esta Lei entra em vigor na data de sua pubiicagao, revogadas as 
disposigoes em contrario, em especial a Lei Municipal n° 1.031/2022.

Edificio do Pago Municipal de^Arjranha do Ivai, aos vinte e cinco dias do mes de
i/04/2022).abrii do ano de dois mil e vinte e

, 1
THIAGO EpIFANIO DA SILVA

Gestor Municipal
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ANEXO I

TERMO DE CESSAO PE USO

(Em duas vtas de igual teor)

Atraves do present© Termo de Cessao de Uso, as partes abaixo identrficadas tem, 
entre si, justo e acertado o presente e que se regeri pelas seguintes clausulas:

CEDENTE: MUNICiPiODE ARIRANHA DO IVALpessba juridica de direito publico, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 01.612.453/0001-31, sediado na Rua 
Migue! Verenka, n° 14, neste sto representado peSo Prefeito Municipal Sr. 
THIAGO EPIFANIO DA SILVA, brasileiro, portador do RG 44.112.864-6 - SESP/SP 
e inscrito no CPF/MF sob o n° 318.878.848-74.
CESSiONARlO: ASSOCIAQAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE de
Ariranha do ivai, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 10.820.740/0001-28, 
estabelecida a Rua Robson Alves Ferreira, n° 56 - Centro, Ariranha do Ivai/PR, CEP 
86880-000, por meio de sua Presidente, Sra. Marti Soethe de Oliveira, portadora da 
Cedula de Identidade RG n° 7.858.216-2, inscrito no CPF sob o n° 956.554.099-68.

DO OBJETO

Clausula 1a. O CEDENTE, como legitimo e exclusive proprietario do Veiculo
Volkswagen Gol, 1.0 ano de fabricagio 2021 modeio 2022, Categoria Oficial, Cor 
Branco Cristal, Combustivel, Gasoiina/Alcool, Chassi 9BWAG45U0NT060634, 
RENAVAM 01293764750.

Clausula 2a. O presente termo, objetiva exclusivamente, a cessao de uso do veiculo 
supracitado, que passa a fazer parte integrants deste instrument©, independentemente 
de sua transcrigao, para fins de implementar o desenvolvimento do associativismo no 
Municipio de Ariranha do Ivai, visando o atendimento das criangas com necessidade 
especiais, enquanto essa fundar-se nos principios do associativismo, congregando 
coletivamente o trabalho em prol da emancipagao social e progress© local.

DOPRAZO

Cidusula 3a. A presente CESSAO DE USO passa a vigorar entre as partes, a partir da 
assinatura deste termo, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser 
prorrogado por igual periodo.

DAS OBRIGAQOES DO CESSiONARlO

Clausula 4a. A cessao de uso do referido veiculo, destina-se a atender o transporte do 
pessoal funcionario da Associagao Pais e Amigos dos Excepcionais de Ariranha do 
ivai - APAE, visando o trabalho efetivo no Municipio de Ariranha do Ivai.
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Clausula 5a. A Associa^ao Pais e Amigos dos Excepcionais de Ariranha do !vai - 
APAE, tem a responsabiiidade de: I - Utilizar o veiculo cedido para atender as 
necessidades basicas que visam o desenvolvimento social da referida APAE 
Associagao Pais e Amigos dos Excepcionais; II - Manter o veiculo cedido em perfeito 
estado de conservagao;

Clausula 63. Fica sob a responsabiiidade da Associagao Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Ariranha do Ivai - APAE, partir da data da assinatura do presente 
TERMO DE CESSAO DE USO, o pagamento de quaisquer onus, relacionados a 
multas e manutengao do veiculo.

§1°. E de obrigatoriedade da Associagao Pais e Amigos dos Excepdonais de Ariranha 
do Ivai - APAE o pagamento do seguro obrigatorio e seguro particular com cobertura 
de terceiros para danos morais e pessoais.

i

§ 2°, Embora o veiculo esteja em nome do Municipio e que todas as vinculagoes 
sejam em nome do Municipio, a responsabiiidade indenizatoria ou qualquer outra e 
exciusiva da Associagao Pais e Amigos dos Excepcionais de Ariranha do Ivai - APAE, 
representada pelo seu presidente ou vice-presidente.

§ 3°. Em caso de acidente que envolva o veiculo, objeto desta cessao de uso, embora 
nao mude a titularidade do credor ou sacado perante terceiros, tendo em vista que o 
veiculo continua sendo de patrimonio do Municipio, a responsabiiidade pelo uso e 
utiiizagao deste e exciusivamente da Associagao Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Ariranha do Ivai - APAE.

Clausula 7a. Ficarao por conta do CESSIONARIO os onus oriundos da guarda e 
manutengao do bem, cabendo indenizar por eventuais danos causados ao patrimonio
do CEDENTE.

Clausula 8a. O CESSIONARIO respondera por mora no cumprimento das obrigagoes 
que a ele compete, suportando os riscos e arcando com as consequencias da 
utiiizagao abusiva do objeto deste contrato.

Clausula 9a. CESSIONARIO podera acrescer ao veiculo, repcsigao de pegas, 
reformas, pinturas, entre outras, desde que expressa e previamente autorizadas pelo 
MUNICIPIO. Uma vez realizadas tais reformas ou melhorias no veiculo que visem a 
manutengao do mesmo, nao cabera nenhum custo a municipalidade.

Clausula 10s. Nao podera o CESSIONARIO emprestar ou ceder, total ou 
parcialmente, o bem cedido, autorizando terceiros a se utilizarem veiculo, 
temporariamente ou permanentemente, salvo se autorizado expressamente pelo 
CEDENTE, sendo vedada a concessao para utiiizagao do veiculo para outros fins.___

DAS HIP6TESES DE RESCISAO

Clausula 11a. O presente instrumento sera rescindido: 
no prazo final do presente jpstia) nto;
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b) por utilizagao, do bem ora concedido, diversa da estipulada neste termo; 
cj peia ausencia de manutengao que cause risco de danos a terceiros.

Clausula 12a. Em caso de extrema necessidade de retomada, a criterio de sua 
administragao, o Municipio podera solicitar a devolugao do veicuio, objeto do TERMO 
DE CESSAO DE USO, concedendo Associagao Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Ariranha do Ivai- APAE, urn prazo de 30 (trinta) dias, limitado ao maximo de 90 
(noventa) dias para devolugao do veicuio ao Municipio.

DOFORO

Clausula 13a. Fica eleito o Foro da Comarca de Ivaipora/PR, com exclusao de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas que 
possam surgir na execugao do presente contrato.

E por estarem as partes em pleno acordo em tudo que se encontra disposto neste 
instrumento particular, assinam-no na presenga das duas testemunhas abaixo, em 02 
(duas) vias de igua! teor e forma.

Ariranha do Ivai de de 2022.

>D
WttJNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI - PR
THiAGO EPIFANIO DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL

/'

(/

ASSOCIAQAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

TESTEMUNHAS/NOME E ASSINATURA:

CPF:

CPF:


