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LEI Nº 643/2012  
DE 20 DE MARÇO DE 2012. 

  

 
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO AO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL PARA PROCEDER A 
CESSÃO DE USO DE IMÓVEL POR INTERMÉDIO DE 
ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO COM 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

O POVO DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, por seus representantes na 
Câmara Municipal, aprovou e a Prefeita Municipal, em seu nome, sanciona a 
seguinte Lei.  
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a cessão de 
uso de imóvel a Caixa Econômica Federal, pelo período de até 12 (doze) meses, 
contados da celebração do Termo de Cooperação a ser firmado com a referida 
instituição financeira. 
 

§ 1º - A cessão de que trata esta Lei, pode ser de bem próprio municipal, e 
tem como objetivo a instalação, implantação e funcionamento de agência bancária 
da Caixa Econômica Federal no município de Rondon do Pará - PA. 
 

§ 2º Se não for possível a cessão de uso sobre imóvel próprio, fica o Poder 
Executivo Municipal autorizado a sublocar para a mesma instituição financeira, 
imóvel locado de terceiros, em tudo observados as formalidades legais.   
   

§ 3º - No caso de locação do imóvel a ser cedido, o valor máximo a ser 
despendido à titulo de locação por parte do Município de Rondon do Pará - PA, fica 
fixado em R$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais) mensais. 
 

Art. 2º - O imóvel objeto do Termo de Cooperação será escolhido atendendo 
os preceitos da legislação vigente. 
 

Art. 3º - O Termo de Cooperação será assinado pelas partes após a 
publicação da presente Lei, e em cumprimento do princípio da publicidade, o Poder 
Executivo Municipal deverá enviar cópia ao Poder Legislativo Municipal, tão logo de 
sua edição, para total conhecimento nos termos do Termo de Cooperação firmado. 
 

Art. 4º - Ocorrendo a necessidade de adequação do espaço físico do imóvel 
cedido, necessário ao bom funcionamento da agência bancária, essa será de 
responsabilidade exclusiva da Caixa Econômica Federal. 
 

§ 1º - Feitas as adequações necessárias, a restituição ao proprietário do 
imóvel nas condições originais, será de responsabilidade da Caixa Econômica 
Federal, por mais inespecífica que seja a despesa.  
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§ 2º - Todas as despesas inerentes ao imóvel cedido a Caixa Econômica 
Federal, necessárias ao funcionamento da agência bancária, serão de 
responsabilidade da entidade financeira. 
 

§ 3º - As benfeitorias que resultarem das obras referidas no caput deste 
artigo, se não for possível sua remoção sem danos ao prédio, findo o prazo de 
vigência da cessão de uso, ou em caso de rescisão, passarão a integrar o 
patrimônio do Cedente ou Locador, sem que o Cedente se obrigue a indenizar o 
Cessionário, seja a que título for. 
 

Art. 5º - As despesas com a execução da presente Lei serão suportadas pelas 
dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário. 
 

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 
Gabinete da Prefeita em 20 de março de 2012.  

 
 
 
 
 
 

SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER 
PREFEITA MUNICIPAL 
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MODELO 
 
TERMO DE COOPERAÇÃO - _____/2012 
 
 

TERMO DE COOPERAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE USO 
DE ESPAÇO PÚBLICO OU IMÓVEL LOCADO PELA 
MUNICIPALIDADE, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE RONDON DO PARÁ - PA, E CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL. 
 

 
 
Aos _____ (_________) dias do mês de __________ do ano de 2012, de um lado 
como outorgante o MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ - PA, com sede, na Rua 
Gonçalves Dias, 400, inscrito no CNPJ sob o nº 04.780.953/0001-70, órgão publico 
municipal, neste ato designada simplesmente CEDENTE e representado pela 
Prefeita Municipal, Sra. SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER, brasileira, 
casada, portadora da Carteira de Identidade nº 223811 0 – SSP/PA, CPF nº 
144.809.482-87, residente e domiciliado nesta cidade, e do outro lado como 
outorgado a instituição financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Sociedade de 
Economia Mista inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00 neste ato 
denominada simplesmente CESSIONÁRIA e representada por 
________________________________________________ , referente à DISPENSA 
DE LICITAÇÃO n. º _________, observadas as disposições da Lei no. 8.666 de 21 
de junho de l.993, alterado pela Lei no. 8.883, de 08 de junho de 1.994, Lei no. 
8.248/91, e demais legislações pertinentes às licitações e Contratos, mediante as 
seguintes condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
1.1 - O presente Termo de Cooperação tem por objeto a concessão de uso de 
imóvel público próprio ou locado pela municipalidade para a implantação e 
funcionamento de uma agência Bancária da CESSIONÁRIA, conforme descrições e 
características constantes do procedimento licitatório de nº ______________. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
2.1 - O presente contrato fica vinculado ao procedimento administrativo da Dispensa 
de Licitação nº _________ e seus anexos e observará rigorosamente as disposições 
contidas nos artigos 58, 59 e 66 a 76 da Lei no. 8.666/93, além das demais 
aplicações legais pertinentes, reconhecendo o contratado, desde já, os direitos da 
Administração em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da mesma 
lei. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES PARA A INSTALAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA BANCÁRIA. 
3.1 – Obriga-se o CESSIONÁRIO a utilizar o imóvel cedido exclusivamente para o 
fim ajustado no presente termo de Cooperação e Lei Municipal nº ____________. 
3.2 – A instalação e o funcionamento da agência bancária deverão ser feita com a 
estrita observância das normas do Banco Central, e sob inteira responsabilidade da 
CESSIONÁRIA. 
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CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO 
4.1 – Caberá a CESSIONÁRIA, às suas expensas, a realização de toda e qualquer 
obra necessária à instalação da agência bancária, bem como a aquisição de 
material e o emprego dos recursos humanos utilizados para esta finalidade, inclusive 
o atendimento de todas os encargos ficais, previdenciários e trabalhistas. 
4.1.1 - As obras a serem feitas pela CESSIONÁRIA, no prédio ou na área objeto da 
presente cessão de uso, dependem de prévia e escrita aprovação da CEDENTE ou 
do locador, que não poderá ser impedido de fiscalizá-las sempre que entender 
necessário. 
4.1.2 – As benfeitorias que resultarem das obras descritas nesta cláusula se não for 
possível sua remoção sem danos ao prédio, passarão, findo o prazo de vigência da 
cessão de uso, ou em caso de rescisão, a integrar o patrimônio do Cedente ou do 
Locador, sem que este se obrigue a indenizar a CESSIONÁRIA. 
4.2 – Caberá a CESSIONÁRIA a responsabilidade pela manutenção e o 
desenvolvimento operacional da Agência Bancária. 
4.3 - Obriga-se a CESSIONÁRIA a conservar o imóvel cedido/locado como se fora 
de sua propriedade. 
4.4 – Deverá a CESSIONÁRIA, durante a vigência da cessão de uso ou da locação, 
observar as normas de segurança vigentes, responsabilizando-se por quaisquer 
danos advindos do descumprimento dessas normas. 
4.5 – A CESSIONÁRIA notificará o CEDENTE, por escrito sobre qualquer fato 
estranho que 
ocorra durante o período de vigência da cessão de uso ou locação. 
4.6 – A CESSIONÁRIA, uma vez rescindido o presente termo, obriga-se a devolver o 
imóvel nas mesmas condições que lhe foram entregue pelo CEDENTE ou pelo 
locador salvo se ambos resolverem receber o imóvel de volta no estado em que se 
encontrar.. 
4.7 - Não será permitida a cessão, locação ou utilização do imóvel para fim diverso 
do objeto da  concessão; 
4.8 - Responsabilizar-se por todos os ônus tributários, trabalhistas e previdenciários 
decorrentes dos funcionários que trabalhem sob a sua subordinação; 
 
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO CEDENTE 
5.1 – O CEDENTE obriga-se a disponibilizar ao CESSIONÁRIO, o imóvel descrito na 
Cláusula Primeira, para o uso estipulado no presente termo. 
5.2 – O CEDENTE obriga-se a permitir o acesso do pessoal destacado pela 
CESSIONÁRIA, no imóvel objeto do presente termo, para a realização das obras de 
instalação da Agência Bancária, bem como, responsáveis pela manutenção e 
desenvolvimento operacional da respectiva agência. 
 
CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA 
6.1 - O presente Termo de Cooperação representado pela cessão de uso de imóvel 
vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do presente termo. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO 
7.1 – O presente Termo de Cooperação poderá ser rescindido por qualquer das 
partes mediante prévia comunicação dessa intenção com antecedência mínima de 
90 (noventa) dias. 
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7.2 - Dar-se-á a imediata rescisão deste instrumento se alteradas as condições e 
finalidades ajustadas para o uso da área cedida sem prévia e expressa anuência do 
CEDENTE, não sendo devida qualquer indenização a CESSIONÁRIA, ou ainda: 
7.3 – Se ao imóvel no todo ou em parte, vier a ser dada utilização diversa da que lhe 
foi destinada; 
7.4 - se houver inobservância do prazo previsto no ato autorizativo da Concessão; 
7.5 - se ocorrer inadimplemento de cláusula contratual; 
7.6 - se a CESSIONÁRIA renunciar à Concessão, deixar de exercer as suas 
atividades específicas, ou ainda na hipótese de sua extinção, liquidação ou falência; 
7.7 - se, em qualquer época, o CEDENTE, necessitar do imóvel para seu uso 
próprio. 
 
CLÁUSULA OITAVA – PUBLICAÇÃO 
8.1 - A publicação resumida do extrato do Contrato no diário oficial será 
providenciada pelo CEDENTE até o 5o. (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, condição 
indispensável para a sua eficácia, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei 
no. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA - DO FORO 
9.1 - Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato é competente o 
Juízo 
Da Comarca de Rondon do Pará- PA. 
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado o presente 
Termo de Cooperação, em 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, as quais 
depois de lidos e achados conforme, seguem assinados pelas partes contratantes e 
pelas testemunhas abaixo. 
Rondon do Pará - PA, ____ de ____________de 2012. 

 
 

SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

CEDENTE 
 
 

__________________________________ 
CESSIONÁRIO 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
Nome: 
__________________________________________________________________  
CPF: 
 
Nome:______________________________________________________________ 
CPF: 
 


