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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAZlNHO

Governo Municipal

Construindo

Of. nO165/10 - GPC Carazinho, 23 de julho (:Ie 2010.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Gilnei Jarré,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO101/10

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a ,essa Egrégia Casa o Prójeto de
r

Lei n° 101/10, desta data, o qual Autoriza o Município a ceder sala a Centrais "Elétricas

de Carazinho S/A - ELETROCAR, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

Ao deslocar-se da área central para a Av. Pátria a ELETRO-

CAR dificultou o acesso da população residente nos demais bairros, privilegiando

apenas os próximos à nova sede.

O posto avançado, a ser instalado nas dependências d3 Prefei-

tura visa proporcionar o mesmo atendimento aos munícipes dos bairros distalntes.

É o fundamento do projeto ao qual solicitamos a atenção e a-

provação do Poder Legislativo.
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Atenciosas saudações.
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PROJETO DE LEI N° 101, DE 23 DE JULHO DE 2010.

Autoriza o Municipio a ceder saj'a a Centrais
Elétricas de Carazinho S/A - ELEliROCAR.

Art. 1° Autoriza o Município de Carazinho a ceder uma sala localizada: no prédio da
Prefeitura a Centrais Elétricas de Carazinho SA - ELETROCAR.

Art. 2° O prazo da cessão de uso será de cinco anos, podendo ser renovado pelo
mesmo periodo, desde que haja interesse público devidamente justificado, consoante
previsto no termo que fará parte integrante desta Lei.

Art. 3° A sala objeto da cessão de uso destina-se aos serviços de: íeligações de
ligações quando em corte, informações, reclamações, segunda via de faturas e demais
serviços básicos.

Art. 4° A cessão de uso prevista nesta Lei é de caráter não onerosa, incumbindo a
empresa cessionária a conservação do local e a responsabilidade pela ségurança dos
bens depositados na área objeto desta Lei. .

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito, 23 de julho de 2010 .
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Minuta

TERMO DE CESSÃO DE USO

Termo de Cessão de Uso de sala, que fazem o
Município de Carazinho e a Centraí:~ Elétricas de
Carazinho S.A. - ELETROCAR.

o Municípío de Carazinho, pessoa juridica de direito público interno, inscrii,a no CNPJ nO
87.613,535/0001-16, com sede na Av. Flores da Cunha nO 1264, nesta cidade, representado por
seu Prefeito, Sr. Aylton Magalhães doravante denominado Cedente, e a Centraisl Elétricas de
Carazinho S.A. - ELETROCAR, empresa de economia mista, com sede em Canlzinho, na Av.
Pátria 1351, neste ato representada por seu Presidente ALBANO KAISER FIL~'m, neste ato
denominada de Cessionária, tendo em vista o disposto na Constituição Federal, en~ especial nos
seus artigos 196 e seguintes, nas Leis n° 8.080/90 e 8.142/90; as normas gerais de licitação e
contratos administrativos, Lei nO8.666/93, alterada pela Lei nO 8,883/94, Lei Orgânica do Municipio
e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis á espécie, resolvem celeb'rar o presente
Termo de Cessão Uso, sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo, devidamente autorizado pela Lei Municipal nO ... , de ,., de de
2010, tem por objeto a cessão de uso de uma sala a Centrais Elétricas de Car3zinho SA -
ELETROCAR, localizada no prédio da Prefeitura.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO

A cessão de uso da sala destinar-se-á instalação de um Posto de Ateilldimento aos
Consumidores da ELETROCAR, onde disponibilizará os serviços de: religações de lig.3ções quando
em corte, informações, reclamações, segunda via de faturas e demais serviços básico:',.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA NÃO ONEROSIDADE

A Cessão de uso prevista neste Termo não implica no pagamento pela Cessionária ao
Cedente, tendo em vista o interesse público do Municipio no pronto atendimento dos usuários,
estando assim caracterizada a finalidade pública deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DO CONTROLE, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO

A execução do presente termo de cessão será avaliada pelos órgãos competentes do
Cedente, mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais óbservarão o
cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste, podendo sugerir corrEções e até a
rescisão unilateral da cessão de uso.

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

Fica a CESSIONÁRIA sujeita ás multas previstas na Lei 8.666/93, caso ocorra o
descumprimento das cláusulas contidas neste Termo.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES

ca"Zi~ de;201O

MUNiCíPIO DE CARAZINHO
CEDENTE

Aylton Magalhães
Prefeito

Constituem motivos para rescisão do presente contrato o não cumprimento dE' qualquer de
suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente i) licitações e
contratos administrativos.

S 2° Em caso de rescisão contratual, se a interrupção da cessão puder causar prejuizo á
população, será observado o prazo de cento e vinte (120) dias para ocorrer a rescisãb Se neste
prazo a CESSIONÁRIA negligenciar em relação a utilização a prestação dos s;~rviços ora
contratados a multa cabiveis poderá se duplicada.

Parágrafo Único. A parte que não se interessar pela prorrogação contratual deverá
comunicar a sua intenção por escrito, à outra parte, com antecedência minima de trinta (3d) dias.

S 1° A CESSIONÁRIA reconhece desde já os direitos do CEDENTE em caso de rescisão
administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.

A duração do presente contrato está limitada à vigência de cinco anos, podendo ser
renovado pelo mesmo periodo, desde que haja interesse público devidamente justificad() podendo
ser prorrogado mediante Termo Aditivo, nos termos do art. 57, 11, da Lei n° 8.666/93.

Qualquer alteração do presente contrato será objeto de Termo Aditivo, na fDrma da
legislação referente a licitações e contratos administrativos.

CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO SA
CESSIONÁRIA

Albano Kaiser Filho
Presidente

CLÁUSULA NONA-DA PUBLICAÇAo
O presente contrato será publicado, quando da publicação da Lei Municipal, no p;:linel de

publicações da Prefeitura.

As partes elegem o Foro do Municipio de Carazinho-RS, para dirimir questões oriur'das do
presente TERMO DE CESSÃO DE USO que não puderem ser resolvidas pelas partes.

E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em duas (2) vias
de igual teor e forma para um único efeito, na presença de duas (2) testemunhas, abaixo assilladas.

Testemunhas:
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