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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

, P:0'0' •.... /I.l f;, s7/J 'i
Hora,.!1 ~ '.v_

OI. nO 255/15 - GPC
Carazinho, 10 de outubro de 2015.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Paulino de Moura.

Presidente da Cãmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n" 100/15

Senhor Presidente:

Pejo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de lei nO

100/15. desta data, que Autoriza o Poder Legislativo a transferir bem do Patrimônio.

Exposição de Motivos:

O projeto de lei ora sugerido autoriza o Poder Legislativo a transferir o

veiculo FiatlUnea ao Poder Executivo, para posterior concessão de uso ao Hospital de

Caridade de Carazinho - HCC, conforme solicitação efetuada através do OAE 35/15.

Atenciosamente,

RENA' sOSS,
Prefeito.
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PROJETO DE LEI N° 100, DE 1° DE OUTUBRO DE 2015.

Autoriza o Poder Legislativo a
transferir bem do patrimônio.

Art. 1° Fica o Poder Legislativo autorizado a transferir o veículo FiatlLlnea
LX 1.9, placas IOU 6361 para o Poder Executivo de Carazinho.

Art. 2° O veículo descrito no artigo 1° será concedido para fins de uso ao
Hospital de Caridade de Carazinho - HCC, conforme minuta constante no Anexo I da
presente Lei.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 1° de outubro de 2015.

OAE035/15/0DV

RENA SÜSS
Prefeito



ANEXO I

TERMO DE CONCESSÃO DE USO

o MUNICiplO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Juridica de Diretto Público Inlerno,
inscrito no CNPJ sob o nO 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha nO 1264,
em Carazinho - RS, neste ato representado pelo Prefeito RENATO SÜSS. doravante
denominada de CONCEDENTE, e de oulro lado, o HOSPITAL DE CARIDADE DE
CARAZINHO, neste ato representado pelo seu Presidente, Azelar Kissmann, portador do RG
0.° e CPF nO , estabelecido na Rua , nO ,
nesta cidade de Carazinho, denominado CONCESSIONÁRIO, por este instrumento e na
melhor forma de direito, tem justo e contratado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE

abaixo: o presente instrumento tem por objeto a concessão de uso de automóvel descrito

a) 01 (um) Automóvel FIAT/LiNEA, Ano/Modelo 2010, Placas IOU 6361,
Chassi 9BD11 0545A 1525580.

CLÁUSULA SEGUNDA: DESTINAÇÃO DO OBJETO

O objeto descrito na CléusuJa Primeira destina-se para o uso exclusivo do Hospital
de Caridade de Carazinho - HCC.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA LEGISLAÇÃO DO OBJETO

O presente Termo de Concessão de Uso rege-se pelo dispas!? na~normas legais
em vigor, ou que venham a ser editadas posteriormente, sobre a utlllZaçao de bens do
Patrimônio Municipal.

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO

De conformidade com a legislação vigente, a presente ~~>ncessãode_Uso ê
autorizada ao CONCESSIONÁRIO em caráter. eminentemente precano, ficando .aJUstad~.
entretanto, que sem prejuízo dessa precane~ade, expressamente reconhecI2:e' pel~
CONCESSIONÁRIO, o prazo da presente concessao será de 10 (dez) anos, prorrog pe
mesmo perfodo, a contar da data de assinatura do presente Termo.

CLÁUSULA QUINTA: DA CONSERVAÇÃO DO OBJETO

Obri a-se o CONCESSIONÁRIO a conservar o objeto cujo uso lhe é concedido,
Irazendo-o pe~anentemente em bom estado, às suas exclusivas expenj' incumbindo-se
nas mesmas condições, em relação à sua guarda. 'VI ~
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CLÁUSULA SEXTA: DA MANUTENÇÃO DO OBJETO

Serão de responsabilidade do CONCESSiONÁRIO, as despesas decorrentes
da manutenção, combustível, seguro do veículo e tributos incidentes sobre o objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS RESTRiÇÕES DE USO

O CONCESSIONÁRIO reconhece o caráter precário da presente cessão de uso e
obriga-se, por si e seus sucessores, a não usá-los senão com a finalidade prevista na Cláusula
Segunda do presente termo .

.CLÃUSULA OITAVA: DAS CONDiÇÕES DE DEVOLUÇÃO
- -

Rescindida a presente concessão de uso, em qualquer tempo deverá o
CONCESSIONÁRIO, devolver o veículo em perfeitas condições de uso e conservação, salvo
as deteriorações decorrentes pelo uso e decurso do tempo.

CLÁUSULA NONA: DA RECISÃO

Sem prejuízo da natureza precária da presente cessão, o descumprimento, pelo
CONCESSIONÁRIO de qualquer de suas obrigações, dara ao CONCEDENTE, o direito a
rescindir a presente concessão, mediante aviso com antecedência de 30 (trinta) dias.

,CLÁUSULA DÉCIMA: FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Carazinho/RS para dirimir quaisquer
dúvidas que possam advir do presente Termo de Concessão de Uso, renunciando o
CONCESSIONÁRIO, por si e seus sucessores, a qualquer Foro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim ajustados, assinam o presénte contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo nominadas, a tudo presentes, para
que produza seus jurídi os e legais efeitos.

CONC

MUNiCípIO DE CARAZINHO

Carazinho (RS), de de 2015.

CONCESSIONÁRIO

HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO
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