LEI Nº 3837/2017, DE 23 DE OUTUBRO DE 2017.
AUTORIZA O MUNICÍPIO OUTORGAR PERMISSÃO DE
USO
À
ASSOCIAÇÃO
HOSPITALAR
MANOEL
FRANCISCO GUERREIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEIT O MUNICIPAL DE GUAPORÉ -RS faz saber, em
cumpri mento ao disposto no artigo 57 , inci so IV da Lei Or gânica Municipal, que a
Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé aprovou e eu sanciono e promul go a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Municí pio de Guaporé autori zado a outor gar Per mi ssão de
Uso à ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GU ERREIRO, CNPJ
nº 03.184.906/0001 -00, do abaixo descrito:
- um veículo tipo van f urgão teto alto, marca Fiat Ducato Mult i, ano/modelo 2004,
a diesel, branca, motor nº 3957884, chassi nº 93W231H2141016763, placas ILX
9058, patrimônio nº 103, no valor médio c omercial de R$ 36.982,00.
Art. 2º A per missão prevista no artigo anterior destina -se ao transporte
de pacientes em estado grave, será a título precário e gratuito e vigorará pelo período
de até 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do respecti vo Termo, pr orrogável por
igual período no inter esse das partes , mediante aditivo.
Art. 3º Durante a vi gência da per missão de uso, a Associação Hospitalar
se compromete pela manutenção e conser vação do veículo, pelo abastecimento, multas
de trânsito pelos encar gos de natureza fiscal, trabalhista, previ denciária, acidentes
e/ou danos contra ter ceiros e outros que possam sur gir durant e a per manência do
veículo com a mesma , isentando o Municíp i o de qualquer responsabilidade e /ou ônus
em j uízo e fora dele.
Art. 4º O Ter mo de Per missão de uso fir mado entre as partes fica f azendo
parte integrante desta Lei.
Art. 5º Esta Lei entrará em vi gor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaporé, em 23 de outubro de 2017.

Valdir Carlos Fabris
Prefeito
Registre -se e Publique -se

Evandro Ghi zzi
Secretário da Administração
publicado no quadro de publicações da Prefeitura de Guaporé no período de 23-10 a 03-11-2017

TERMO DE PERMISSÃO DE USO
O MUNIC ÍPIO DE GUAPORÉ, CNPJ nº 87.862.397/0001 -01, neste ato representado
pelo Prefeito Sr. VALDIR CARLOS FABRIS , CPF nº 060.291.160 -57, doravante
denominado PERMITENTE e, de outro lado, a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
MANOEL FRANCISCO GUERREIRO , CNPJ nº 03.184.906/0001 -00, com sede na
Rua Dr . João Manoel Pereira, nº 9 51, Guaporé -RS, aqui representada p or sua
Presidente SRA. NORMA HEDWIG DE OLIV EIRA BRIT O , CPF nº 289.886.550 -87,
denominada si mplesmente PERMISSIONÁRI A, acordam celebrar o presente Ter mo
de Per missão de Uso, de confor midade com a Lei Municipal nº 3837/2017, de 23 -102017 e mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente ter mo tem por obj eto a per missão de uso à PERMISSIONÁRIA de u m
veículo tipo van fur gão , teto alto, marca Fiat Ducato Multi, ano/ modelo 2004, a
diesel, branca, motor nº 3957884, chassi nº 93W231H2141016763, placas ILX 9058,
patrimônio nº 103, no valor médio comercial de R$ 36.982,00.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE
A per missão de uso destina -se ao transporte de pacientes em estado grave.
CLÁUSULA TERC EIRA – DO PRAZO DE VALIDADE
O prazo de validade da per missão de uso é de até 30 (trinta) dias, a contar da
assinatura do respectivo ter mo, podendo ser prorrogad a por i gual período no interesse
das partes mediante aditivo.

SUBCLÁUSULA ÚNICA: a outor ga prevista neste ter mo poder á cessar a qualquer
tempo, sempre que for constatada qualquer irregularidade ou desvio de uso, sem que
caiba a PERMISSIONÁRIA qualquer indenização.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
A per missão de uso é a título precário e gratuito, cabendo às expensas d a
PERMISSIONÁRIA a manutenção e conser vação do veículo durante a vi gência deste
termo.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRI A
1)

zelar pela conser vação e manutenção do bem para a fruição de seu uso, sem que
caiba direito a ressarcimento das despesas, indenizações ou direito de retenção;

2)

providenciar, sempre que solicitado, infor mações necessárias ao PERMITENTE;

3)

restituir o veículo, findo a per missão, no estado em que o recebeu, sal vo as
deteriorações decorrentes de seu uso nor mal;

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES
A PERMISSIONÁRIA, durante a vi gência deste termo se r esponsabiliza :
1)

pelo abasteci mento, multas de trânsito, encargos de natureza fi scal, trabalhista,
previdenciária, acidentes e/ou danos contra terceiros e outros que possam sur gir
durante a per manência do veículo com a mesma, isentando o PERMITENTE de
qualquer responsabilidade e/ou ônus em j uízo e fora dele.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO DESCUMPRIMENTO DO TERMO
A PERMISSIONÁRI A, ao descumprir qualquer determinação do presente ter mo,
sofrerá as sanções previstas na legislação vi gente e o obj eto rever terá i mediatamente
ao PERMITENTE.
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
O PERMITENTE exer cerá, por meio d a Secr etaria Municipal da Saúde , amplo controle
sobre a utilização do veículo, sendo que a fiscalização poderá ocorrer a qualquer
momento, conf or me lhe convier.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: À fiscalização é facultado intervir, a qualquer momento,
desde que constatada ilegalidade no cumprimento deste instrumento. A intervenção
será no sentido de cessar a irregularidade que estiver ocorrendo.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: O desvio de finalidade na utilização do obj eto deste
termo ou de aproveitamento i mportar á na rescisão i mediata do mesmo.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
O presente ter mo poderá ser rescindido:

1)

mediante acordo expresso e firmado pelas partes, após aviso premonitório,
também expresso, feito com antecedênci a míni ma de 05 (ci nco) dias pelo
interessado;

2)

a presente per missão de uso poderá ser revogada por iniciativa do PERMITENTE a
qualquer momento caso a PERMISSIONÁRI A:
a) ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a outrem a
incumbência

das

obrigações

consi gnadas,

sem

prévia

e

expressa

autorização do PERMITENTE;
b) venha a agir com dolo, culpa, si mulação ou em fraude na execução da
per missão contratada;
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CO NSIDERAÇÕES FINAIS
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante Termo Aditivo, vedada a
modificação do obj eto.

E, por estarem assi m certos e aj ustados e para que surta seus efeitos legais, as
partes assinam este Ter mo de Per missão de Uso em duas vias de igual teor e for ma,
depois de lidas e achadas confor me, na presença de duas testemunhas.

Guaporé, 23 de outubr o de 2017.

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ - PERMIT ENTE
Valdir Carlos Fabris - Prefeito

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO –
PERMISSIONÁRIA
Nor ma Hedwi g de Oli veira Brito

TESTEMUNHAS:
1) ____________________________________

2) ____________________________________

