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PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETOS
DECRETO Nº 54, DE 19 DE MARÇO DE 2019.
Revoga o Decreto Municipal n° 104, de 25 de abril de 2018, passando a disciplinar todo o processo administrativo relativo
à inscrição dos créditos municipais em Dívida Ativa, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
que são conferidas pelo art. 57, inciso IV, da Lei Orgânica do Município:
DECRETA:

Art. 1º. Ficam aprovadas, nos termos do Manual de Instruções constante do Anexo Único deste Decreto, as
regras complementares mínimas para inscrição em Dívida Ativa de créditos dos órgãos municipais da Administração
Direta, Autárquica e Fundacional.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário,
em especial o Decreto Municipal n° 104, de 25 de abril de 2018.
Dê-se ciência, registre-se e publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Açailândia, Estado do Maranhão, aos 19 (dezenove) dias do mês de
março do ano de 2019 (dois mil e dezenove).

JUSCELINO OLIVEIRA SILVA
Prefeito
ANEXO ÚNICO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
https://www.acailandia.ma.gov.br/diariooficial, código: DOM-140320191426

Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
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MANUAL DE INSTRUÇÕES
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS MUNICIPAIS EM DÍVIDA ATIVA
ÁREA: TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA
ASSUNTO: DÍVIDA ATIVA
1. OBJETO
Normatizar procedimentos administrativos para inscrição em dívida ativa de créditos tributários e não tributários junto ao
Departamento de Arrecadação do Município de Açailândia - MA.
2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Aplicam-se a todos os órgãos municipais da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, onde ocorrer fato gerador de
crédito em favor do Município.
3. FUNDAMENTO LEGAL
As matérias objeto deste manual são reguladas pelas seguintes disposições legais:
· Constituição Federal;
· Lei Federal n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional);
· Lei Federal n° 4.320/64;
· Lei Federal n° 6.830/80;
· Lei Complementar Municipal n° 09/16 (Código Tributário Municipal);

4. CONCEITUAÇÃO
CRÉDITO: é a prestação que o credor tem direito de exigir do devedor.
DÍVIDA ATIVA: Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição
administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em
processo regular.
INSCRIÇÃO: é o ato administrativo de verificação de legalidade do crédito e de efetiva inscrição para a caracterização da
dívida ativa.
QUITAÇÃO: é o adimplemento, pelo devedor, do crédito inscrito em dívida ativa.
5 PROCEDIMENTOS
5.1 PARA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA
5.1.1 Decorrido o prazo legal para o pagamento do crédito, nos termos da legislação municipal, sem que tenha sido
efetivado pelo devedor, o órgão municipal da Administração Direta ou Indireta certificará (Modelo I) o fato ao
Departamento Municipal de Arrecadação do Município, para instauração do competente Processo Administrativo, com fins
à inscrição do crédito em Dívida Ativa e à respectiva cobrança judicial, utilizando-se dos formulários próprios constantes do
Modelo II;
5.1.2 Procedida a autuação e formação do processo administrativo junto ao protocolo do Departamento Municipal de
Arrecadação, o servidor certificará o ato (Modelo III).
5.1.3 Antes da efetiva inscrição do crédito em dívida ativa, o Departamento Municipal de Arrecadação do Município
expedirá notificação ao devedor (Modelo IV), nos termos da legislação municipal, informando sobre os procedimentos a
serem adotados em relação aos valores devidos, esclarecendo acerca do prazo legal para o seu recolhimento, findo o qual
iniciará os demais procedimentos pertinentes para sua inscrição.
5.1.4 Após a apuração de sua liquidez e certeza, a inscrição do crédito em Dívida Ativa será efetuada pela Secretaria
Municipal de Economia e Finanças (Departamento Municipal de Arrecadação), sendo a cobrança judicial promovida pela
Procuradoria-Geral do Município.
5.1.5 O parecer sobre a liquidez e certeza, quando favorável à inscrição do crédito, poderá seguir à seguinte forma
prescrita (Modelo V):
“Para efeitos do § 2° do artigo 2°, da Lei n° 6.830/80, após examinadas todas as informações contidas nos documentos
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
https://www.acailandia.ma.gov.br/diariooficial, código: DOM-140320191426
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integrantes deste Processo Administrativo, constatamos a legalidade, certeza, liquidez e exigibilidade do crédito
caracterizado neste processo, concluindo pela sua inscrição em dívida ativa Municipal”.
5.1.6 Após análise e parecer da liquidez e certeza de crédito pela Procuradoria-Geral do Município, será efetuada a
inscrição pelo Departamento de Arrecadação do Município, em livro próprio, em meio eletrônico ou manual, lavrando-se o
respectivo Termo de Inscrição em Dívida Ativa (Modelo VI), expedindo-se a respectiva Certidão de Dívida Ativa (Modelo
VII).
5.1.7 Expedida a competente Certidão de Dívida Ativa, a Procuradoria-Geral do Município ajuizará a ação de cobrança do
crédito inscrito.
5.1.8 Ajuizada a Ação de execução fiscal, o pagamento somente poderá ser efetuado em conformidade com os preceitos
contidos na Lei Complementar Municipal n° 09/16 (Código Tributário Municipal) e na Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções
Fiscais).
5.2 DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
5.2.1 O processo administrativo, físico ou eletrônico, que será devidamente protocolado e cujas folhas serão numeradas e
rubricadas, conterá:
a) certidão de comprovação do débito;
b) assinatura do responsável pelo Departamento de Arrecadação do Município na peça de instauração do processo
administrativo;
c) certidão de autuação de processo administrativo;
d) notificação administrativa e respectiva guia de devolução do “AR”, ou, sendo eletrônica, comprovante da efetiva citação
do devedor;
e) extrato de publicação da notificação no Diário Oficial do Município (caso necessário);
f) documentos que originaram o crédito em favor do órgão da Administração Direta ou Indireta e que comprovem o
inadimplemento do devedor;
g) parecer da Procuradoria Jurídica sobre a legalidade da Inscrição em Dívida Ativa;
h) termo de inscrição do crédito em dívida ativa e a respectiva Certidão de Inscrição.
5.2.2 O Termo de Inscrição da Dívida Ativa, parte integrante do processo administrativo, conterá, quando possível:
a) a data da inscrição;
b) o número do livro;
c) o número da folha de registro;
d) o número da inscrição;
e) o número do processo;
f) a origem da dívida;
g) o fundamento legal ou contratual da dívida;
h) a natureza da dívida;
i) o nome ou razão social do (a) devedor (a);
j) o CNPJ/CPF do(a) devedor(a);
k) o endereço do(a) devedor(a) (rua, cidade, município, Estado, CEP etc);
l) o valor originário da dívida;
m) a atualização monetária da dívida;
n) os juros de mora;
o) o valor da dívida;
p) a data;
q) a assinatura do responsável pelo Departamento de Arrecadação do Município;
r) a assinatura do Secretário Municipal de Economia e Finanças;
s) a assinatura do Procurador-Geral do Município.
5.2.3 Para cada crédito originado em favor dos órgãos da Administração Direta e Indireta, será instaurado, separadamente,
um processo administrativo, salvo quando por motivo de celeridade e economicidade, devam os vários créditos serem
reunidos em um único processo.
6 DA ANÁLISE E JULGAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
6.1 A Procuradoria-Geral do Município terá a atribuição, após o decurso dos trâmites do contencioso tributário, de
promover a análise de toda a documentação necessária para a comprovação da legalidade, liquidez e certeza do crédito,
expedindo o parecer na forma prescrita no item 5.1.5 deste Manual.
7 DA QUITAÇÃO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
https://www.acailandia.ma.gov.br/diariooficial, código: DOM-140320191426
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7.1 Efetuado o pagamento em Juízo, a Procuradoria-Geral do Munícipio promoverá o levantamento do crédito e dos
honorários e efetuará a imediata transferência dos valores devidos ao Tesouro Municipal para a conta corrente específica,
bem como o imediato comunicado à Secretaria Municipal de Economia e Finanças e ao Departamento de Arrecadação do
Município, apresentando o comprovante de depósito de transferência.
7.2 A Secretaria Municipal de Economia e Finanças e o Departamento de Arrecadação do Município, de posse do
comprovante de depósito em conta específica, procederá à baixa contábil da dívida ativa.
8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 Para quaisquer esclarecimentos ou casos omissos, poderá ser consultada a Secretaria Municipal de Economia e
Finanças por meio do Departamento Municipal de Arrecadação Tributária, responsável pelo fiel cumprimento deste Manual
de Instruções.
8.2 A atualização do presente Manual ocorrerá sempre que a Administração entender necessário, cabendo a ProcuradoriaGeral do Município proceder as devidas sugestões ao texto, submetendo-as à aprovação do Chefe do Executivo.

MODELO I
CERTIDÃO

Certifico e dou fé que não consta na (ex. Secretaria ou Órgão Municipal da Administração Direta ou Indireta), comprovação
do pagamento do débito do devedor abaixo:
Nome ou Razão Social do(a) Devedor(a)
CNPJ/CPF:
Endereço:
Especificação do débito: (Ex. IPTU; ISSQN)
Nº Auto de Infração (caso tenha):
Valor:

Nestes termos, encaminho ao Departamento de Arrecadação do Município documentos e planilha de cálculos/débitos
anexos para instrução do processo administrativo de inscrição em Dívida Ativa.

Açailândia, ____,______________,de ______

____________________________________
Responsável

MODELO II
Instauração de Processo Administrativo para Inscrição de Crédito em Dívida Ativa
1. Nome ou Razão Social do(a) Devedor(a):
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
https://www.acailandia.ma.gov.br/diariooficial, código: DOM-140320191426
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2. CNPJ/CPF:
3. Endereço:
4. Especificação do débito: (Ex. IPTU; ISSQN)
5. N° do Auto de infração, Local e Data
6. Valor inicial da dívida:
7. Atualização da dívida:
Tendo em vista não constar comprovação de pagamento do debito do devedor, consoante CERTIDÃO da Secretaria ou
Órgão Municipal da Administração Direta ou Indireta, em anexo, informamos a Vossa Senhoria que será instaurado
processo administrativo para inscrição em dívida ativa, protesto da CDA e execução judicial do devedor(a) acima
qualificado(a).
Açailândia, _____, ___________ de ___
8. Assinatura do Diretor ou Secretário Municipal de Economia e Finanças ou responsável delegatário da função
Fica autorizada a instauração de processo administrativo para inscrição em Dívida Ativa e execução judicial do devedor(a)
acima qualificado(a)
9. Assinatura do Responsável

MODELO III
Processo n° _____/________

CERTIDÃO

Certifico que foi autuado o Processo Administrativo de Cobrança de dívida proveniente do (s) Auto (s) de
infração (ões) nº_________ /____ , em ___ /___/___ , pelo não pagamento de débitos com a Fazenda Municipal.

Açailândia, _______ de ____________de 20____ .

_______________________________
Assinatura e carimbo do servidor

MODELO IV
NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº ___/____
PROCESSO N° ____/______
INTERESSADO:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:

Foi constatado o seguinte débito junto a Receita Municipal, de responsabilidade de Vossa Senhoria, nos períodos e
valores constantes da planilha anexa, que desta notificação faz parte integrante:
Usando das atribuições que lhe são outorgadas pela Lei Complementar n° 09, de 23 de dezembro de 2016, e pelo Decreto
Municipal n° 54, 19 de março de 2019, a Secretaria Municipal de Economia e Finanças, por meio do Departamento
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
https://www.acailandia.ma.gov.br/diariooficial, código: DOM-140320191426
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Municipal de Arrecadação, NOTIFICA V. Sª. para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data do recebimento
da notificação, proceder ao pagamento do débito, após o que o valor do débito apurado, conforme planilha em anexo,
será atualizado no dia do efetivo pagamento, acrescido de juros legais e atualização monetária, em havendo interesse,
dentro deste mesmo prazo, apresentar defesa ou comparecer à sede do Departamento de Arrecadação do Município,
localizado na Rua São Raimundo, 159, Centro, em Açailândia - MA, para viabilizar o pagamento do débito ou viabilizar o
parcelamento do débito.
Esgotado tal prazo, serão tomadas as providências no sentido de se proceder à inscrição na Dívida Ativa (Lei no 6.830/80),
acarretando protesto extrajudicial ou a execução judicial do débito.

_____________________________________
Assinatura do Responsável

MODELO ANEXO V

ANÁLISE E PARECER PARA INSCRIÇÃO DECRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA

Exemplo:
Para efeitos do § 2° do artigo 2°, da Lei no 6.830/80, após examinadas todas as informações contidas nos documentos
integrantes deste Processo Administrativo, constatamos a legalidade, certeza, liquidez e exigibilidade do crédito,
concluindo pela sua inscrição em Dívida Ativa Municipal.

Data:

Assinaturas:
Advogado ou Procurador Jurídico

MODELO VI
TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
(Inscrever em livro próprio ou em meio eletrônico)
O Termo de Inscrição da Dívida Ativa, deverá conter:
a) a data da inscrição;
b) o número do livro;
c) o número da folha de registro;
d) o número da inscrição;
e) o número do processo;
f) a origem da dívida;
g) o fundamento legal ou contratual da dívida;
h) a natureza da dívida;
i) o nome ou razão social do (a) devedor (a);
j) o CNPJ/CPF do(a) devedor(a);
k) o endereço do(a) devedor(a) (rua, cidade, município, Estado, CEP etc);
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
https://www.acailandia.ma.gov.br/diariooficial, código: DOM-140320191426
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l) o valor originário da dívida;
m)a atualização monetária da dívida;
n) os juros de mora;
o) o valor da dívida;
p) a data;
q) a assinatura do responsável pelo Departamento de Arrecadação do Município ou
a assinatura do Secretário Municipal de Economia e Finanças.

MODELO VII
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
Nº da Inscrição:

Data da Inscrição

xx

Livro nº

Auto de Infração nº

Processo
Administrativo nº

xx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

DENOMINAÇÃO, RAZÃO SOCIAL, FIRMA OU NOME
NOME
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:
BAIRRO:

MUNICÍPIO:

CEP:

FONE/FAX/EMAIL:

UF:

DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA
TIPO DE TRIBUTO:
PERIODO DE REFERÊNCIA:
DISCRIMINAÇÃO DE VALORES INSCRITOS

EM REAIS (R$)

PRINCIPAL
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ¹
JUROS DE MORA ²
MULTA ACESSÓRIA ³
TOTAL DA DIVIDA INSCRITA
Valor total da dívida inscrita em Reais, por extenso: DESCREVA
Fundamentação Legal: Artigos _____________ e seguintes da Lei Complementar Municipal nº 09/16 (Código
Tributário Municipal);
(1) Atualização Monetária (artigos___________________)
(2) Juros de Mora (artigos___________________)
(3) Multa (artigos ___________________)
E para constar, o procurador do Município abaixo identificado, assina a presente certidão
Açailândia (MA), ____de _____________de 2019
Diretor do Departamento de Arrecadação Municipal
Portaria nº ____/_____

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
https://www.acailandia.ma.gov.br/diariooficial, código: DOM-140320191426
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OUTRAS PUBLICAÇÕES
TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 01/2019
Termo de CESSÃO DE USO que entre si celebram, como cedente, o Município de Açailândia/MA, e como cessionária, a
Associação dos Agricultores do Assentamento João do Vale - AAGRIJOV.

Pelo presente Termo de Cessão de Uso, que entre si celebram de um lado MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 07.000.268/0001-72, com sede na Av. Santa Luzia, km 04, Parque
das Nações, Açailândia, Maranhão, CEP 65930-000, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento,
Pesca e Desenvolvimento Rural, representada pelo Secretário Sr. Márcio Vinicius da Silva Costa, brasileiro,
administrador, inscrito no CPF sob o n° 003.747.493-61 e RG n° 2335119 SSP-MA, doravante denominado apenas
CEDENTE, e do outro a ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO JOÃO DO VALE - AAGRIJOV,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.159.836/0001-00, com sede na Estrada da Sunil, km 60, Povoado da Reta, s/n, zona
rural, Açailândia - MA, 65930-000, representada pelo seu Presidente o Senhor Antônio Nascimento Araújo, brasileiro,
agricultor, inscrito no CPF n.º 272.083.543-91, podendo ser encontrado no mesmo endereço supra, doravante denominada
apenas CESSIONÁRIA, instituem a presente CESSÃO DE USO, tem entre si justo e acertado o presente Termo de
Cessão de Uso, observadas as cláusulas e condições a seguir pactuadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.
Por este Termo a CESSÃO DE USO, a CEDENTE cede a CESSIONÁRIA, de forma gratuita, sob condições
resolutivas de gestão, o direito de uso de Patrulha Agrícola Mecanizada, composta de equipamentos e implementos,
conforme descrição abaixo.
COMPONENTES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA
DESCRIÇÃO

SÉRIE

N. FISCAL

TOMBO

01 Trator Agrícola, potência de 75cv, 4 cilindros
Marca: NEW HOLLAND, Modelo TT4030.

Chassi:
HCCZTT75KHCG67783

52856

5769

01 Implemento Agrícola, tipo Grade Aradora
14x24x6. Mecânica, mancal a graxa e pneus.

____________

4559

6464

01 Carreta Agrícola em chapa de aço de ¼, 2
eixos, pneus, ângulo de giro de 30°, com feixe de
molas elípticas, capacidade para 4 toneladas.
Dimensão: 3,20m(Comp.) x1,90m (Larg.) x0,45m
(Alt.).

173

736

6060

01 Roçadeira Hidráulica corte mínimo de 1,50m, 2
facas proteção Lateral.

10017

4396

5732

01 Plantadeira mecanizada de mandioca de duas
linhas.

407

_____

5876

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CESSÃO
2.
Os equipamentos e implementos objeto deste termo, destinar-se-ão, exclusivamente, às atividades de
fomento da agricultura familiar rural do ASSENTAMENTO JOÃO DO VALE, e serão utilizados conforme especificação
recomendada pelo fabricante, sendo vedado, sob qualquer pretexto, o uso destes para fins não agricultáveis.
2.1
A CESSIONÁRIA poderá utilizar os equipamentos e implementos objeto deste termo para atender os
assentamentos Francisco Romão, Agroplanalto, Planalto I e II e Novo Oriente, respeitando todos os termos e condições
estabelecidos neste instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GESTÃO
3.
A CEDENTE nomeará gestor para acompanhamento e fiscalização das atividades desenvolvidas com a
utilização do objeto do presente instrumento.
3.1
O planejamento e a execução das ações de gestão, operacionalização, manutenção e guarda dos
equipamentos e implementos objeto deste termo é de responsabilidade da CESSIONÁRIA.
3.2
A gestão desses bens deverá observar sua finalidade pública, a promoção da agricultura familiar e a
conservação ambiental.
CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DA CESSIONÁRIA
4.
Além das demais obrigações estipuladas neste Termo, principalmente em relação à responsabilidade da
atividade que será desenvolvida, a CESSIONÁRIA compromete-se a:
a) Utilizar os equipamentos e implementos como se próprios fossem, obrigando-se a arcar com todos os custos de

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
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operacionalização, guarda, manutenção e conserva, até sua efetiva devolução à CEDENTE, não podendo cedê-los a
qualquer título a terceiros sem prévia autorização escrita da CEDENTE, ou, ainda, destiná-los a qualquer outra
finalidade que não seja, exclusivamente, a utilização gratuita por parte dos agricultores familiares visando ao aumento
de produção e da produtividade.
Permitir que somente pessoas habilitadas tenham acesso ao uso e manuseio dos equipamentos e implementos ora
cedidos, observando e cumprindo suas normas de utilização;
Assegurar os serviços de manutenção técnica, através de técnicos especializados e devidamente capacitados;
Atender as inspeções periódicas nos equipamentos e implementos realizados pela CEDENTE, cumprindo as
orientações eventualmente fornecidas quanto a utilização dos bens;
Ressarcir o valor do bem caso fique constatado o extravio de equipamento e/ou implemento, por ocasião das
inspeções periódicas da CEDENTE;
Realizar a manutenção integral dos equipamentos e implementos, conforme previsto em sua garantia, em caso de
danos e avarias pelo desgaste natural ocasionado pelo uso;
Responder civil e penalmente por danos causados a terceiros, inclusive ao próprio patrimônio público;
Arcar com todas as despesas incidentes sobre os equipamentos e implementos, tais com taxas, seguros e impostos,
obrigando-se a comprovar os respectivos pagamentos mediante solicitação da CEDENTE;
Restituir os equipamentos e implementos em perfeito estado de uso e conservação, findo este Termo de Cessão,
ressalvado os desgastes naturais decorrentes de uso e decurso de tempo;
Obedecer a legislação ambiental, florestal e trabalhista;
Garantir a guarda adequadas dos equipamentos e implementos.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA CEDENTE
5.
A CEDENTE compromete-se a:
a) Garantir a origem dos equipamentos e implementos cedidos;
b) Promover a entrega dos equipamentos e implementos cedidos na sede do Assentamento João do Vale, bem como
providenciar seu transporte quando da finalização desta cessão;
c) Conceder o uso gratuito, sob condições resolutivas, de todos os equipamentos e implementos cedidos.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6.
A cessão de uso, objeto deste termo, terá início a partir da data de assinatura, e vigorará por tempo
indeterminado, podendo ser finalizado por solicitação de qualquer uma das parte, ou por descumprimento, pela
CESSIONÁRIA, das condições deste termo.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
7.
A CEDENTE reserva-se o direito de rescindir o presente Termo, a seu critério exclusivo e a qualquer tempo.
7.1
Na hipótese de inexecução, descumprimento total ou parcial deste instrumento, a rescisão dar-se-á
automaticamente, independente de notificação judicial ou extrajudicial.
7.2
Não havendo interesse na continuidade da cessão de uso, ou seja, rescisão por iniciativa de uma das
partes, esta deverá comunicar a outra, por escrito, com antecedência mínima de 15 dias.
CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO
8.
A publicação resumida deste instrumento será efetuada por extrato no Diário Oficial do Município, sob
responsabilidade da CEDENTE.
CLÁUSULA NONA: DO FORO E DISPOSIÇÕES FINAIS
9.
Para a solução de eventuais demandas oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca
de Açailândia - MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, estando as partes de acordo com as condições e cláusulas acima, assinam o presente TERMO, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo designadas.
Açailândia, 01 de fevereiro de 2019.

________________________________________
Secretaria Municipal de Agriculta Abastecimento e Pesca
Açailândia - MA
CEDENTE

_______________________________________
AAGRIJOV
CESSIONÁRIA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
https://www.acailandia.ma.gov.br/diariooficial, código: DOM-140320191426

Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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TESTEMUNHAS:
1)
Nome:
CPF:
Endereço:
Assinatura:

2)
Nome:
CPF:
Endereço:
Assinatura:

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
https://www.acailandia.ma.gov.br/diariooficial, código: DOM-140320191426

Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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