
"CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO": É objeto deste Termo a cessão graniu (zc oc

direito de uso da área pública devidamente caracterizada nc Desenhe ri
4.130, e conforme Memorial Descritivo elaborado pela Sezão de Cadastre :b

Secretaria Municipal de Obras e Habitação - SEOHAB, constantes do Pm-mv
Administrativo n 983/1992, contendo as seguintes medi vias e cozirvivo ;G:-s;
"Um imóvel de propriedade deste Município, situado na Rua Uustruc Fa.z.xá-..
n.147, no alinhamento predial impar e, sob os ns 41 e 211 pela Rua d;
Paz, no alinhamento predial ímpar, na esquina com a Estrada das Lágrimas,

no alinhamento predial ímpar, no quarteirão completado pela Rua Nel A
Pelegrino, Faixa da Eíetropaulo, no Bairro Mauá, nesta cidade e Comarca d;

São Caeta
ponto nc.
JustinC1 rarxaO1, rM . 14 r, onde esta mstarada a vigilância oanrtaz.
segue em reta por esta propriedade nas distancias c.e 19, 15m (oezenov;
metros e quinze centímetros) até o ponto n.2; daí deflete Li aeiraipentu". -
esquerda e segue em reta numa distância de 23,90m (vrnze e três mezrv...s ••
noventa centímetros) até o ponto n.3; dai deflete ligeiramente a oi rei :a •
segue em reta pela distância de 69,30m (sessenta e nove metros e t.rUnv

ceiiLÍmezros) até o ponto n,4; daí deflete ligeiramente a esquerda e Sego.

em reta numa distância de 54,00m (cinqüenta e quatro metros) ave o como
n.5, situacc na divisa da propriedade ocupada pela Eazxa de T ransmissiu:: :i
Eíetropaulo; daí deflete a direita e segue em reta por esia pronri eo.m.L
numa distância de 98,00m (noventa e oito metros) até o perito ré . b, sitxuadc
no alinhamento predial ímpar da Rua da Paz; daí deíleto a direita e soque
em reta por este alinhamento numa distância de 205,8Crn (duzentos e rirrx

metros) até o ponto n.7, situado no p.c. de curva com o cruzamento o;
alinhamento predial ímpar da Estrada das Lágrimas; daí segue em curva 2
direita num desenvolvimento de 12,40m (doze metros e quarenta zeritiretnvç
até o ponto n.8, situado no p.t. da mesma curva; daí deiiete liga:'. ra.iic.va.

a  Ru;
a; d a i

do Sul,  com as seguintes medidas e confrontações: Cs
situado na divisa da propriedade municipal  situada

O Município de São Caetano do Sul inscrito no CNPu sob o n"

59.307.595/0001-15, com sede na Rua Eduardo Prado n 201, Bairro São .José,
neste ato representado pelo seu Prefeito Senhor JOSÉ AURICCHIO JÚNIOR,

brasileiro, casaco, portador da Cédula de Identidade RG n 12.291.379 e do
CPP/MF sob o n 023.232.698-78, legítimo proprietário e possuidor do imóvel
descrito, na cláusula primeira deste instrumento, doravante denominado
CEDENTE, e o Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental - SAESA-SCS,

inscrito no CNPu sob o n. 59.330.936/0001-23, com se.de na Avenida Fernand.;

Simonsen n 303, Bairro São José, neste ate

Superintendente, Sr. Rodrigo Gonçalves Toscano,

Tdentroade RG n 18.3 65.521-9, inscrito no CPF
dorav'aute denominado CESSIONÁRIO, acordam firmar c

de Uso de Imóvel.

TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI
FAZEM O MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL E O

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL -

SAESA-SCS.

TERMO DE CESSÃO N01/2019

Estado de São Paulo

Processo n 983/1992

(prefeitura íMunicipaí de São Caetano do Sut



"CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO":  A utilização pem Cessionário cia área

descrita na Cláusula Primeira do presente termo, destina-se- exclusivament^
para desenvolver as atividades a ele atribuídas através da Lei Mun.) cit.-a_ ro
5.546 de 16 de agosto de 2017, vedada qualquer forma -de cessão, Ic-o-cao o.,
empréstimo a terceiros, sem autorização expressa da Autoridade Ce-ic.nre.

"CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO": For este termo obriga-se

o CESSIONÁRIO a:

a)Providenciar a manutenção da área cedida, oojeto do presente Termo,
devendo  conservá-la  em  perfeito  estado  ae  limpeza,  higiene  e
apresentação,   para   devolvê-la   nas   mesmas   condições,   quando
solicitado, correndo- por sua conta e risco, evenr.ua"; s d,anos ou:..- -(!..)
possam ocorrer, respondendo pelas exigências dos Poderes Públicos a

que der causa.

b)Satisfazer as despesas relativas a impostos, taxas, cusras e demais

verbas eventualmente devidas aos Poderes Públicos.

c)Devolver o imóvel desocupado ao CEDENTE em perfeito estado de uso.

"CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE": Por este contrato obriga-se

o CEDENTE a:

a)Entregar o imóvel ao CESSIONÁRIO em plenas condições de uso, ( : ore cb-

quaiquer embarace capaz de impedir sua plena e regular utilização para fins

previstos na Cláusula Terceira deste termo.

b)Garantir, durante a vigência do contrato, o uso- pacifico e gratuito- do
imóvel pelo CESSIONÁRIO.

"CLÁUSULA  SEXTA -  DAS  BENFEITORIAS":  Quaisquer benfeitorias  que forem
edifiçadas ao imóvel serão a ele incorporadas, não podendo o CESSIONÁRIO

a esquerda e segue e^ reta pelo alinhamento predia^ impar da Estrada das
Lágrimas pelas distâncias de 22,50m (vinte e dois metros e cinq^enta
centímetros; are o ponto ri". 9; dai deflete ligeir airerre a direita e seque

em linha curva numa distância de 46,65m (quarenta e seis metros e sessenta
e cinco centavos) até o ponto n.10; dai deíiete ligeiramente a esquerda e
segue em reta numa distância de 23,lürr. (vinte e três metros e dez
centímetros) até o ponto n i, onde se iniciaram estas mec.jtias e
confrontações, encerrando a área total de 19.171,00 m- (dezoito mil cacto o

setenta e sete metros quadrados)

Área Construída : 1. 019, 0 ('cr

Inscrição Imobiliária:13.001.00-04

Proprietário:Município cie São- Caetano do Sul"

"CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO": O prazo de vigência do presente instrumento é

indeterminado e se inicia na data de sua assinatura pelas partes.
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Testemunhas:

- SAESA-SCS
TOSCANO

TO AMBIENTALSISTEMA DE ÁGUA,

ENGA

RATO

• \

COSE AÜRTCCHIO JÚNIOR
MUNICÍPIO DE OSLO CAETANO DO SUL

201^Q.êbSão Caetano do Sul,

dele retirá-las, nem tampouco invocar, a seu favor, qualquer direito de

indenização ou retenção, seja a que titulo for.

"CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO": Obriga-se o CESSIONÁRIO a asseqjra: :

acesso ao imóvel objeto desta Cessão aos Servidores "Morri c: pa is incumbiuo~
das tarefas de fiscalização, a fim de que possam verificar o cr ripr ln>.-n t •. •
das disposições do presente Termo.

"CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO": 0 presente Termo poderá ser rescindido a

qualquer momento por uma das parres, desde que justificado e com
notificação à outra parte com antecedência de no níninc 30 dias, ou pror não
cumprimento de quaisquer cláusulas ou obrigações constantes no oraserite
Termo, independentemente de notificação ou interpelação.

"CLÁUSULA NONA - DA INSTÂNCIA E FORO": Fica eleito o Foro da Comarca de São

Caetano do Sul, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida ou ação decorrente do

presente termo.

E por estarem assim, justos e contratados, CEDENTE e CESSIONÁRIO, assinam

este documento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para os device? rins
e efeitos, na presença das testemunhas abaixo, que também assinam.
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