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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 19 de janeiro de 2015.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Paulino de Moura,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n' 008/15

Senhor Presidente:

CÃMARA MUNICIPAL
DE CARAZI"HO

Protocolo n" .9q 0:3",. -:;;~"'-,---

Pejo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei na 008/15,

desta data, que Autoriza a concessão de uso de um imóvel do Município à Igreja

Quadrangular Renovada e revoga a Lei Municipal n° 6.139104.

Exposição de Motivos:

Encaminhamos o presente projeto de lei, atendendo solicitação da Igreja

Quadrangular Renovada, conforme ofício em anexo. Em 2004, por intermédio da Lei Municipal

nO 6.139, de 24 de novembro, essa mesma entidade, cujo nome era Igreja do Evangelho

Quadrangular recebeu o imóvel objeto do presente projeto de lei em concessão de uso.

Ocorre que, quando da edição da Lei Municipal nO6.139/04, o imóvel estava em

nome da Igreja do Evangelho Quadrangular. No ano de 2012, a entidade procedeu com a

abertura de novo CNPJ, com o nome atual, conforme comprovante em anexo.

Assim, como a concessão de uso findou em 24 de novembro de 2014, faz-se

necessária a alteração do nome e CNPJ da concessionária, para que a entidade possa realizar

a averbação da concessão de uso a margem da matrícula nO38.921 do Registro d Imóveis da

Comarca de Carazinho.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N°OOS, DE 19 DEJANEIRO DE 2015.

Autoriza a concessão de uso de um imóvel
do Mun;c;p;o à Igreja Quadrangular
Renovada e revoga a Lei Municipal n°
6.139/04.

Art. 1° Fica o Município de Carazinho autorizado a conceder, para fins de
uso, nos termos da minuta anexa, á Igreja Quadrangular Renovada, um terreno
urbano de forma regular, sem benfeitorias, com área total de 450,00m' (quatrocentos e
cinqüenta metros quadrados). localizado na Rua Agenello Senger, lado par, distante
91,20m com a Rua São Paulo, no quarteirão formado por mais as Ruas Minas Gerais e
Pernambuco, no loteamento do Núcleo Habitacional da COHAB - RS, Profilurb - Área
P2 - E1, na Vila Oriental, nesta cidade, no Setor 06, Quadra 25, Lote 21, com as
seguintes confrontações: ao NORDESTE, 15,00m com a Rua Agenello Senger; ao
SUDOESTE, 15,00mcom área do Municipio de Carazinho; ao SUDESTE, 30,00m com
a Praça Januário Lopes e a NOROESTE, 30,00m com área do Municipio de Carazinho,
conforme matricula nO38.921 do Livro nO2 do Registro de Imóveis da Comarca de
Carazinho, mapa de localização e memorial descritivo, que são partes integrantes
desta Lei.

Art. 2° O imóvel objeto desta concessão destina-se á referida entidade,
para o desenvolvimento de atividades de cunho social e educacional junto a
comunidade.

Art. 3° Fica assegurado ao Municipio o direito de uso do imóvel e
benfeitorias da concessionária, para reuniões de natureza educacional e cultural.

Parágrafo Único. O uso do imóvel e das benfeitorias previsto neste artigo
deverá ser solicitado com antecedência minima de 10 (dez) dias e colocado á
disposição, gratuitamente.

Art. 4° A concessão autorizada pelo Art. 1°, é pelo prazo de 10 (dez)
anos, da vigência desta Lei, podendo ser prorrogado mediante aditamento do
instrumento por novo período consensualmente acordado entre as partes.

Parágrafo Único. Ao término do prazo, ou rescindido o contrato da
concessão, a concessionária restituirá o imóvel ao Município, incorporando-se as
benfeitorias ao patrimônio municipal, sem ônus, em virtude da gratuidade do uso.

Art. 5° O contrato de concessão será rescindido:
a) no caso de dissolução ou desativação da concessionária;
b) instaurada a insolvência civil da concessionária;
c) por razões de interesse público;
d) decorrido o prazo da concessão;



e) uso do imóvel pela concessionária diversamente da finalidade a que
foi concedido;

f) pelo não cumprimento por parte da concessionária das obrigações ora
estipuladas;

g) não uso do imóvel pela concessionária para a finalidade que foi
concedida, por período superior a 6 (seis) meses.

Art. 6° A concessionária compromete-se a zelar pela conservação e
manutenção do imóvel, dentro das normas ambientais e legislação municipal em vigor.

Art. 7° Serão de responsabilidade da concessionária, as despesas de
manutenção, taxas, emolumentos e tributos incidentes sobre o imóvel e suas
benfeitorias descrito no Art. 1°, bem como a averbação do contrato no Cartório de
Registro de Imóveis.

Ar!. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9° Revogam-se as disposições da Lei Municipal n° 6.139, de 24 de
novembro de 2004.

Gabinete do Prefeito, 19 de janeiro de 2015.

REN SÜSS
Prefeito
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MINUTA

TERMO DE CONCESSÃO DE USO

CONCEDENTE: MUNiCíPIO DE CARAZINHO, pessoa juridica de direito público interno,
com sede na Av. Flores da Cunha, 1264, inscrito no CNPJ sob n' 87.613.535/0001-16,
neste ato denominado CONCEDENTE representado por seu Prefeito, Renato Süss.

CONCESSIONÁRIA: IGREJA QUADRANGULAR RENOVADA, inscrita no CNPJ sob n'
16.872.564/0001-54, com sede na Rua Agenello Senger, n' 100, Vila Oriental, nesta
cidade, neste ato representada por seu Pastor Presidente, Sebastião Salvador Noronha
Vieira, e de ora em diante denominada CONCESSIONÁRIA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima nomeadas e qualificadas, com base na Lei
Municipal n° de de de 2015, têm entre si, certo e ajustado, a
concessão de uso de imóvel urbano, sob as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA SEGUNDA: O CONCEDENTE é senhor e proprietário de um terreno urbano
de forma regular, sem benfeitorias, com área total de 450,OOm2 (quatrocentos e cinqüenta
metros quadrados), localizado na Rua Agenello Senger, lado par, distante 91,20m com a
Rua São Paulo, no quarteirão formado por mais as Ruas Minas Gerais e Pernambuco, no
loteamento do Núcleo Habitacional da COHAB - RS, Profilurb - Área P2 - E1, na Vila
Oriental, nesta cidade, no Setor 06, Quadra 25, Lote 21, com as seguintes confrontações:
ao NORDESTE, 15,00m com a Rua Agenello Senger; ao SUDOESTE, 15,00m com área
do Municipio de Carazinho; ao SUDESTE, 30,00m com a Praça Januário Lopes e a
NOROESTE, 30,OOm com área do Município de Carazinho, conforme matrícula nO38.921
do Livro n° 2 do Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho.

CLÁUSULA TERCEIRA: O imóvel referido na cláusula anterior será concedido na sua
integralidade à concessionária, conforme Art. 1° da Lei Municipal nO ./15.

CLÁUSULA QUARTA: O imóvel objeto desta concessão destina-se á referida entidade
para o desenvolvimento de atividades de cunho social e educacional junto a comunidade.

CLÁUSULA QUINTA: Ao CONCEDENTE fica assegurado o direito de uso do imóvel,
gratuitamente, para reuniões de natureza educacional e cultural, mediante solicitação com
antecedência mínima de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA SEXTA: A Concessão de área de imóvel referida na Cláusula Terceira e
descrito e caracterizado na Cláusula Segunda, é pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da
vigência da Lei Municipal nO ./15, podendo ser prorrogado mediante aditamento
do instrumento por novo período consensualmente acordado entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: Findo o prazo ou rescindido o presente instrumento, a
CONCESSIONÁRIA restituirá o imóvel ao CONCEDENTE com doação das benfeitorias,
em razão da gratuidade do uso, independente de qualquer ônus ou indenização.
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CLÁUSULA OITAVA: Independentemente de qualquer notificação ou interpelação, o
presente contrato será rescindido:

a) no caso de dissolução ou desativação da concessionária;
b) instaurada a insolvência civil da concessionária;
c) por razões de interesse público;
d) decorrido o prazo da concessão;
e) uso do imóvel pela concessionária diversamente da finalidade a que foi

concedido;
f) pelo não cumprimento por parte da concessionária das obrigações ora

estipuladas;
g) não uso do imóvel pela concessionária para a finalidade que foi

concedida, por período superior a 6 (seis) meses.

CLÁUSULA NONA: A concessionária compromete-se a zelar pela conservação e
manutenção do imóvel, dentro das normas ambientais e legislação municipal em vigor.

cLÁUSULA DÉCIMA: Serão de responsabilidade da concessionária, as despesas de
manutenção, taxas, emolumentos e tributos incidentes sobre o imóvel e suas benfeitorias
descrito na Cláusula Segunda, bem como a averbação deste documento à margem da
matrícula no Cartório de Registro de Imóveis.

E, por estarem as partes assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em
duas (02) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas infra, tudo após ter sido
lido e conferido, estando de acordo com o estipulado.

Carazinho, de de 2015.

Sebastião S. N. Vieira
Pastor Presidente da Igreja Quadrangular Renovada

Testemunhas:

RENATOSÜSS
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

SEPLAN

CESSÃODEUSO: IGREJA QUADRANGULAR RENOVADA

PROPRIEDA"', MUNICÍPIO DECARAZINHO i\'1ATRíCULA N° 38.921

Lote 21
Um terreno urbano de forma regular com área total cedida de 450,00

m', (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), localizado na Rua Agenello
Senger, lado par, distante 91,20m da esquina com a Rua São Paulo, no
quarteirão formado por mais as Ruas Minas Gerais e Pernambuco, no
loteamento do Núcleo Habitacional da COI-IAB - RS, I'rotilurb - Área 1'2 -
EI, na Vila Oriental, ncsta cidade, no setor 06, quadra 25, lote 21, com as
seguintes confrontações: ao nordeste, 15,00111com a Rua Agenello Senger; ao
sudoeste, l5,00m com área do Municipio de Carazinho; ao sudeste, 30,OOm
com a Praça Januário Lopes; e a noroeste 30,00111com área do Município de
Carazinho.

Carazinho, 12 de janeiro de 2.015.

/

,k,df",'" (l. s&fo~
Letlda A. Del S.vio

ArqUt\da e Urbanista
CA1J A41613-8
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Pedro L. Pires
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CARAZINHO
Débora Cassol Richter da Silva - Registradora

E-mail: registrocarazinho@terra.com.br, Web: www.facebook.com/regimocarazinho
CERTIDÃO

CERTIFICO, usando a faculdade que me confere a Lei e por assim ter sido pedido, que revendo neste Oficio, o Livro
nO2 - Registro Geral, verifiquei constar na matrícula o teor seguinte;

Fls.

01
-'"
~

'"Z

OFIcIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
COMARCA DE CARAZINHO

Estado do Rio Grande do Sul
Livro N° 2 - Registro Geral

Carazinho 08 de dezembro de 2014

IMÓVEL: UM TERRENO URBANO, sem construção. com a área de 1.978,97 mZ (mil, novecentos e
setenta e oito metros c noventa e sete decúnetros quadrados), localizada na Rua Agnelo Senger,
distante 76,20 m (setenta e seis metros e vinte centímetros) da esquina com a Rua São Paulo, no
quarteirão formado por mais as Ruas Minas Gerais e Pernambuco. no "Loteamento do Núcleo
Habitacional da COHAS - RS, Profilurb - ÁREA - P 2 - E I", na Vila Oriental, nesta Cidade. com as
seguintes medidas e confrontações: ao nordeste, em 30,00 m (trinta metros) com a Rua Agnelo Senger;
ao sudoeste, em 30,00 m (trinta metros) com área da COHAB (reserva técnica); ao sudeste, em 66,90 m
(sessenta e seis metros e noventa centímetros) com a Praça Januário Lopes; e, ao noroeste, em 65,10 m
(sessenta e cinco metros e dez centímetros) com terreno da Escola Estadual de 2" Grau Emesta Nunes.
~12e~PRIETÁRlO: MUNICÍPIO DE CARAZINHO.
REG TR Matricula n. 16.319 do Livro 2 - Registro Gerai, deste Ofielo.
~ li \ l bristian Cassai Richter), Substituto, a elaborei. digitei e dou fé. Protocolo n.
1~9":915_ Livro _1~_X,de 03/1212014. E. R$14,30. Selo: 0110.03.1400009.03465 = RSO,55. P.E.
R$3,40. Selo: 0110.01.1400010.06894 = RSO,30.

,.
. :., REGISTRO DE iMÓVEIS

_ ' '. Comarca de Carazinho.RS". -:::.,~..•.'" ,
8t't Debora C. Rich.ttr áa siLva

fl.~I9~traàora
~~PFó..1S,1f>4.4óO.72

chnst11ln Cas.,:d Rich.ter
:'llthn"'K'

:~vr(lH", 113 41l0.87

Carazinho-RS, 09 de dezembro de 2014, às 15;51 :48.

'"TOIOI: R$17,.0
Cutidlo I plgio", R.S6,l0 (0110 01.1400010 01217 • RSO,lO)
Busca em livro, • ~: 1tSli.60 (OIIQ,OL 1<00010 01'21' - RSO.10)

Proc • ...."..,,'o oJ.ltõníood. dod",,: RSJ,40 (0110.01.1400010.07216. MO.30)

Jzabel Soares Rocha
[S\:.It;"oIcflre

CPF: 018.417.911J.<l7

~~ y -'mil' £.e<Íl ~'jabcls'õare'S'R~.Escrev~
VALlDADE DE 30 DIAS

Endereço: Rua Ernesto Alves, 282, Sala 01, Centro, Carazinho, CEP: 99.500.000 - Fone: (54)3331-4518/8402.0717

mailto:registrocarazinho@terra.com.br,
http://www.facebook.com/regimocarazinho


Carazinho/RS, 06 de Novembro de 2014.

Ao

Gabinete do Prefeito Municipal de Carazinho

Excelentíssimo Sr. Prefeito Renato Suss

REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DE TERRENO

Sebastião Salvador Noronha Vieira, brasileiro, casado, nascido em
07/01/1943, ministro de confissão religiosa, residente e domiciliado Rua
Tupinambás 408 no Bairro Conceição na cidade de Carazinho/RS, inscrito no CPF
n. 078566.440-87, vem por meio deste oficio solicitar ao Senhor Prefeito
Municipal Renato Suss, que seja feito a prorrogação do Termo de Concessão de
Uso de um Terreno localizado na Rua Agnello Senger, 100 no Bairro Oriental nesta
cidade e também solicito a alteração da cedência que antes seria da IGREJADO
EVANGELHO QUADRANGULARpara a IGREJA QUADRANGULARRENOVADA,
inscrita no CNPj nQ 16.872.564/0001-54, e gostaria de informar a vossa senhoria
que nossa Igreja mantém também naquele lugar a AQAIC, que é Associação
Quadrangular de Amparo a Infância Carazinhense, inscrita no CNPI nº
21,275.073/0001~66 que realiza diversas atividades, em anexo alguns fotos para
sua apreciação, a Igreja juntamente com a Associação vem realizando inúmeras
atividades juntamente com a comunidade sendo, curso de culinária, festa para a
criança, Tarde de Rosa em conjunto com a Liga, Festa Natalina, Chá das Mães e
outras atividades se já estão sendo definidas para este ano ainda e para o próximo

ano.
Segue em anexo os seguintes documentos, copia de Cartão de CNPJda

Igreja e da Associação, 06 fotos de alguns dos eventos já realizados, copia de
comprovante de água e luz que demonstram que já houve alteração de cedência e
copia do Termo de Concessão e uso.

Sem mais para o momento, desde já agradeço sua atenção e espero

contar com sua colaboração.

N.Termos

P.E. Deferimento

OSALVADORNO ONHAVIERA
PASTORPRESIDENTE

•
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurfdica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua

atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

CATA OE ABERTURA
10109/2012

~
~

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
0••••••• 0.

DATA DA SITUAÇÁO CADASTRAL
10/09/2012

lCOMPLEMENTO
IMUNiCípIO
CARAZINHO

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

I BAIRRO/DISTRITO
ORIENTAL

DIGO E OF:SCRlÇÁO DA AnvlDACE ECONOMICA PRINCIPAL
94.91-0-00 • AtivIdades de organizações religiosas

C001GO E DEseRlç OASATIVtDACES ECON MICAS SECUNDARIAS

Nlio infonnada

~~OIGO EOESC~!~A DA NATUREZAJURIDlCA
322-0. ORGANlZACAO RELIGIOSA

NOMERO DE INSeRI
16.872.564/0001-54
MATRIZ

\ LOGRADOURO
R AGNELLO SENGER

I CEP
99.500-000ISITUAÇÁO CADASTRAL
ATIVA

I MOTIVO DE SITUAÇÂÕ CADASTRAL

I ~~~~O ESPECIAL

r"~O;;M~'",'"M'''R~'''SAA",,",,-;----------------------------------,
IGREJA QUADRANGULAR RENOVADA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nQ 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emnido no dia 06/11/2014 às 15:15:19 (data e hora de BrasIHa).
Páqina: 1f1

I Voltar I

!tiCopyrlght Receita Federal do 8rasiI- 06/1112.014
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