
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexosdos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Cosntituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE: www.jornalgazetadooeste.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
ESTADO DA BAHIA

GOVERNO DE TODOS

TERMO DE PERMISSÃO DE USO ONEROSA

Nº 001/2012

O Município de Wanderley- Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 
13.348.479/0001-01, com sede do poder executivo situado a Avenida Claudino Barreto Rios, nº. 80, Centro, neste mu-
nicípio, neste ato representado pelo Sr. Bionô Roque das Chagas, brasileiro, casado, veterinário, prefeito municipal, ins-
crito no CRMV – 10-0714, inscrito no CPF sob nº. 309.961.207-34, devidamente autorizado, doravante designado como 
PERMITENTE, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA

É permitido ao Sr. NIDEVALDO SANTOS DE SOUZA, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 858.871.961-49 e portador do 
RG nº. 1.911.733 SSP/DF, residente e domiciliado à Travessa Ana Saldanha Câmara, 140, centro Wanderley – BA, do-
ravante designado PERMISSIONÁRIO, o uso do bem descrito na Sub-cláusula 1.1, da PERMITENTE, para exploração 
comercial de Lanchonete/Bar.

1.1 – O descrito, conforme clausula anterior, se trata do QUIOSQUE com área útil construída com instalação elé-
trica e hidráulica, coberta com telhas de cerâmica, em estrutura de alvenaria, localizado na Praça Lafaiete Vitório de 
Oliveira, centro, cidade de Wanderley – BA.

CLÁUSULA SEGUNDA

Pela utilização do bem descrito na cláusula anterior, o PERMISSIONÁRIO se compromete:
2.1 – a destinar o bem à instalação de uma Lanchonete/Bar, que atenderá o interesse geral do publico.
2.2 –  a utilizar o bem de forma compatível com sua destinação , exclusivamente para os fins indicados na cláusula Pri-
meira.
2.3 – arcar com a quantia mensal de R$ 60,00 (sessenta) reais pelo uso do imóvel, pagáveis até o décimo dia útil do mês 
subsequente, no setor de tributos da prefeitura, devendo nesta data apresentar os comprovantes de pagamento das des-
pesas de água e energia do imóvel descrito no item 1.1.
2.4 – trazer o bem em perfeito estado  de conservação, limpeza e higiene, devendo na hipótese de descontinuidade do 
uso, devolvê-lo em boas condições.
2.5 – observação o valor dos primeiros 12 (meses) será abatido na reforma que será feita pelo PERMISSIONÁRIO, logo 
após assinatura do termo de permissão de uso  onerosa.
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CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 – Os produtos servidos no quiosque devem ser de boa qualidade, evitando causar danos a saúde dos usuários, sujei-
tando-se às normas da secretaria de saúde do município.

3.2 – A venda de bebidas alcoólicas está condicionada ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 
nº 8.069/90.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 – O PERMISSIONÁRIO deverá obedecer fielmente às diretrizes, normais comportamentais diretivas e administrati-
vas da PERMITENTE.
4.2 – O PERMISSIONÁRIO respeitar/cumprir o horário de funcionamento de horário definido neste instrumento, sen-
do das 08 hs às 22 hs, de segunda a quinta-feira e das 08 hs a 00 hs na sexta-feira e sábado, no domingo o horário de 
funcionamento será das 08 hs a 00 hs. Excepcionalmente os horários supra citados poderão ser flexibilizados desde que 
haja interesse da PERMITENTE. 

CLÁUSULA QUINTA

A PERMITENTE confere ao PERMISSIONÁRIO a exclusividade de utilização do bem descrito na Cláusula Primeira, 
pelo fato dele estar usando o imóvel a três anos e não faltou com os seus deveres de PERMISSIONÁRIO.

CLÁUSULA SEXTA 

É vedado ao PERMISSIONÁRIO autorizar terceiros a utilizar o bem descrito na cláusula primeira, respondendo, em 
qualquer hipótese, por quaisquer danos que venham a ocorrer enquanto o mesmo estiver sob sua guarda e utilização.

CLÁUSULA SÉTIMA 

8.1 – O presente instrumento não enseja a criação de qualquer vinculo trabalhista entre PERMISSIONÁRIO e o PER-
MITENTE.
8.2 – Compete ao Executivo Municipal avaliar a conveniência da manutenção de uso.
8.3 – A presente permissão terá validade  a partir da assinatura deste termo e durará 60 (sessenta) meses, podendo ser 
renovado por interesse da administração.

Wanderley/BA, 05 de janeiro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
Bionô Roque das Chagas

PERMITENTE

NIDEVALDO SANTOS DE SOUZA
PERMISSIONÁRIO

Testemunhas 

________________________             
Nome:
CPF:
________________________
Nome:
CPF:


