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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

TERMO ADMINISTRATIVO DE CESSAO DE USO DE BEM IMOVEL,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICfPIO DE JEREMOABO. E O
ESTADO DA BAHIA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAQAO
TERMO DE CESSAO DE USO n° 001/2022

O MUNICIPIO DE JEREMOABO, inscrito no CNPJ n.° 13.809.041/0001-75, representado neste ato
pelo seu titular, o Sr. Derisvaldo Jose dos Santos, doravante denominado CEDENTE e o ESTADO DA
BAHIA, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob n°- 13.937.032/0001-60. por
intermedio da Secretaria da Educapao - SEC, com Sede na 5a Avenida do CAB. n° 550. CEP 41.745004. nesta Capital, inscrita no CNPJ n° 13.937.065/0001-00, representado pelo seu titular Sr. Damlo de
Melo Souza, e devidamente autorizado pelo Excelentissimo Senhor Governador do Estado da Bahia
mediante Decreto s/n, D.O.E. de 06/04/2022, doravante denominado CESSIONARIO, celebram o
presente Termo Administrative de Cessao de Uso, nos termos previsto na Lei Federal n° 8.666/93, de
acordo com as Clausulas e condipoes seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo tern por objeto a Cessao de Uso, a titulo gratuito, pelo CEDENTE, em carater
irrevogavel e irretratavel, de uma area de terra medindo 15.000,00 m2 (quinze mil metros quadrados),
situada na Avenida Sao Jose, Centro, Jeremoabo/BA desmembrada de uma area devidamente
registrada junto ao Cartorio de Registro de Imoveis da 1a Circunscripao desta Comarca de Jeremoabo
PARAGRAFO PRIMEIRO - O CEDENTE se compromete a DOAR o TERRENO acima citado, assim
que forem concluidos os procedimentos administrativos para doapao.

CLAUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE
A Cessao de Uso ajustada por este instrumento tern por finalidade a utilizapao, pelo CESSIONARIO do
bem referido na Clausula anterior, exclusivamente para construpao de uma Unidade Escolar.
CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES

V

Scio obngapoes do CESSIONARIO:
I - Manter sob sua guarda e responsabilidade o bem ora cedido ao uso:
Termo de Cessao
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II - Nao dar ao bem imovel destina^ao diversa ou estranha a prevista na Clausula anterior,
III - Nao ceder, nem transferir, no todo ou em parte, o seu uso a terceiros, senao mediante previo e
expresso consentimento do Cedente, caso em que devera haver assinatura de novo instrumento:
IV - Zelar pela manutengao e conservagao do imovel;
V - Assumir a responsabilidade e as despesas com a seguranga, manutengao e conservagao do bem
cedido, inclusive o custeio com benfeitorias necessarias;
VI - Responder por danos pessoais e materiais causados a terceiros;
VII - Assumir, a partir da assinatura deste Termo, todos os ONUS decorrentes da utilizagao do imovel.
tais como tributes, energia eletrica, agua, seguro e os demais inerentes ao exerdcio das atividades do
Cessionario.

CLAUSULA QUARTA - DAS BENFEITORIAS E ACESSOES
As benfeitorias e acessoes realizadas no imovel a eles se incorporarao, passando a pertencer ao
CEDENTE, ficando este obrigado a indenizar o CESSIONARIO, na hipotese de rescisao antecipada
deste termo, pelas melhorias feitas no imovel descrito na CLAUSULA PRIMEIRA
CLAUSULA QUINTA - DA EXTINCAO
O presente Termo podera ser extinto nas seguintes hipoteses.
I - de pleno direito, pelo advento do termo final pactuado na Clausula Nona deste instrumento;
II - por mteresse de ambas as partes, desde que o Orgao que tomar a iniciativa de resilir o instrumento
comunique ao outro, por escrito, com antecedencia minima de 90 (noventa) dias, e este ultimo concorde
com a finalizagao do ajuste:
III - quando houver violagao das clausulas deste instrumento, independentemente de qualquer
notificagao judicial ou extrajudicial, caracterizando sua resolugao.
PARAGRAFO UNICO - A nao restituigao do bem cedido imediatamente apos a extingao deste termo
caracterizara posse injusta e precaria pelo CESSIONARIO, autorizando o CEDENTE a adotar todas as
medidas administrativas ou judiciais, inclusive desforgo incontinenti, com vistas a reintegragao da posse
do bem.
CLAUSULA SEXTA • DA RENUNCIA
Eventual tolerancia do Cedente a qualquer infragao das Clausulas e condigoes do presente Termo nao
implicard em renuncia aos direitos que por este e por lei Ihe sejam assegurados
CLAUSULA SETIMA - DA REVERSAO
Caso o bem nao seja utilizado para a finalidade descrita na CLAUSUI
SEGUNDA do presente
Instrumento, no prazo maximo de 5 (cinco) anos da assinatura do presente rmo, a cessao podera ser
revogada unilateralmente, pela CEDENTE, sendo revertido ao patrimonio pub\ico municipal, sem que o
CESSIONARIO faga jus a mdenizagao de qualquer natureza. independWe da realizagao de
benfeitorias, sejam uteis, necessarias ou voluptuarias
V\ -

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QTDDQTE4QZCZRDK5NJNBNJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
4 de Outubro de 2022
4 - Ano XIII - Nº 4438

Jeremoabo

l

CLAUSULA OITAVA - DA FORMA DE RECEBIMENTO
° r^ek|ment0 do im6vel' Pe!o CESSIOONARIO. sera efetuado atraves de TERMO DE ENTREGA E
RECEBIMENTO, que em anexo Integra este instrumento, assim como devera ser firmado em urn Termo
proprio, quando da devolupao do imovel

CLAUSULA NONA • DO PRAZO
O prazo de duragao deste Termo sera de 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogado por igual periodo.
conforme ajuste expresso das partes, formado com antecedencia minima de 30 (trinta) dias da data do
seu vencimento.
CLAUSULA DECIMA - DO FORO
Fica eleito o foro da Cidade de Jeremoabo/Ba como unico competente para dirimir quaisquer litigios
decorrentes deste Termo.
E por terem assim ajustados, firmam as partes e interveniente este Termo, estando assmados pelas
testemunhas adiante nomeadas, dele extraindo-se 03 (tres) cdpias de igual teor e validade.

Jeremoabo/BA 27 de Setembro de 2022,

Derisvaldo Jose dos Santos
Prefeitura Municipal de Jeremoabo/BA

Danilo de Melo Souza
Secretario da Educagao em exercicio

TESTEMUNHAS
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE BEM IMOVEL

O Municipio de Jeremoabo/BA, faz a entrega do imovel objeto do TERMO ADMINISTRATIVO DE
CESSAO DE USO DE BEM IMOVEL n° 001/2022. ao Estado da Bahia, por intermedio da Secretaria da
Educagao, que neste ato o da como recebido, area de terra, medindo 15.000,00 m2 (quinze mil metros
quadrados), situado na Avenida Sao Jose, Centro, Jeremoabo/BA, devidamente registrado no Cartorio
de Registro de Imoveis da 1a Circunscrigao da Comarca de Jeremoabo, que tern como finalidade a
construgao de Unidade Escolar, tendo como representantes legais das partes CEDENTE o Sr.
Derisvaldo Jose dos Santos pelo Municipio de Jeremoabo/Ba e como CESSIONARIO o Sr Danilo de
Melo Souza pela Secretaria da Educagao.

Jeremoabo/BA 27 de Setembro de 2022.

Derisvaldo Jose dos Santos
Prefeitura Municipal de Jeremoabo/BA

Danilo de Melo Souza
Secretario da Educagao em exerclcio
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Portarias
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

Estado da Bahia
CNPJ: 13.809.041/0001-75
#eegr#in~# Rua Dr. ]os6 Goncalves de Sa, 24 - Centro Jeremoab-o`- BA. p

`q© CEP: 48.540-000 Fone: (75) 3203-2|o6/2io2

t#ct:6;

PORTARIA N.0 472/2022 -RETIFICACAO
"Disp6e sobre a nomeagao de cargo em comissao
do quadro da Secretaria Municipal de Sa&de; e d6
outras providencias".

0 CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JEREMOABO,

ESTADO DA BAHIA, DERISVALDO JOSE DOS SANTOS, no uso das
atribuic6es que lhe sao conferidas pelo art. 81, inciso 11 da Lei Orgf nica
do Municipio;

R E S 0 L V E:

Art.10 Nomear a Sra. Adriana de Jesus Varj5o, portadora do RG sob
o n.0 08.803.376-72, expedido pela SSP/BA e CPF sob o n.0

004.172.725-88, para o cargo de Auxiliar de Assistencia em Sadde,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

Estado da Bahia
CNPJ: 13.809.041/0001-75

Rua Dr. Jos6 Gongalves de Sa, 24 -Centro -Jeremoabo-BA.
CEP: 48.540-000 Fone: (75) 3203-2106/2102

PORTARIA N.0 477/2022.
"Disp6e sobre a concessao de Licenga-premio a
servidora Josefa Maria da Conceicao, matricula
n.013.231 e d6 outras providencias."

0 CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JEREMOABO,

ESTADO DA BAHIA, DERISVALDO JOSE DOS SANTOS, no uso de
suas atribui€6es legais e em conformidade com o art. 81, inciso XXIX
da Lei Organica Municipal,bern como com a Lei Municipal n.0 515 de

30 de margo de 2016;

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n.0 515/2016, em seu artigo

80, Caput, preve, a cada quinquenio ininterrupto de efetivo exercicio

do cargo, que o (a) servidor (a) estavel fara ].us a 03 (tres) meses de
licen€a a tftulo de premio por assiduidade, com o subsidio do cargo

efetivo que ocupa;

CONSIDERANDO que a concessao de licen€a-premio para a citada
servidora nao excede o limite estabelecido pelo art. 79, Caput, da
Lei Municipal n.0 515/2016, bern como nao compromete a prestacao
do servigo pdblico municipal;

CONSIDERANDO que a servidora referida nao se encaixa em
nenhum dos casos elencados no artigo 80, §10, da Lei Municipal n.0

515/2016;

R E S 0 LV E:

Art. 10 Conceder a licenca-premio por assiduidade para Josefa

Maria da Conceicao, matrfcula n.a 13.231, pelo prazo de 03
(tres) meses, iniciando-se no dia 26 de setembro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

Estado da Bahia
CNPJ: 13.809.041/0001-75

Rua Dr. Jos6 Goncalves de Sa, 24 -Centro -Jeremoabo-BA.
CEP: 48.540-000 Fone: (75) 3203-2106/2102

Art. 20 Quanto aos seus vencimentos, estes deverao ser mantidos
por forca da parte final do capuf do artigo 80 da Lei Municipal n.0
515/2016.

Art. 30 Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 26 de setembro de
2022.
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