
LEI Nº 6.364, DE 12 DE ABRIL DE 2006. 
 

Autoriza a concessão de direito real de uso 
de um imóvel do Município ao Centro Evan-
gélico de Tratamento e Apoio a Dependentes 
químicos - CETRAD. 

 
ALEXANDRE A. GOELLNER, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTA-

DO DO RIO GRANDE DO SUL. 
 
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica o Município de Carazinho autorizado a conceder, para fins de uso, 

nos termos da minuta anexa, ao Centro Evangélico de Tratamento e Apoio a Dependentes 
Químicos – CETRAD, um terreno de forma irregular com área total de 2.556,90m2, com um 
prédio misto com área de 427,00m2, de propriedade do Município, localizado entre as ruas 
Cláudio Santos, Raimundo Martins de Quadros e a rua Sem Denominação, distante166,00m 
da esquina com a rua Francisco Barbosa, nesta cidade, na Vila Rica no setor 06, quadra 67, 
lote 03,, com as seguintes confrontações: ao NORTE 68,40m com a rua Raimundo Martins de 
Quadros; ao  SUL 52,00m com a rua Cláudio Santos; a LESTE 44,30m com a rua sem deno-
minação; e a OESTE 41,30m com o Município de Carazinho área remanescente, matriculada 
no Registro de Imóveis sob nº 14.952 Lº 2 RG, conforme Memorial Descritivo, Laudo de avalia-
ção e Mapa de Localização, que são partes integrantes da presente Lei. 

 
Parágrafo Único. O uso do prédio fica condicionado a reforma da área ora inter-

didata, a qual deverá ser realizada pela concessionária, eximindo o Município de qualquer res-
ponsabilidade. 

 
Art. 2º A concessão de que trata o artigo anterior vigerá pelo prazo de 15 (quinze) 

anos, a contar da data da assinatura do Termo de Concessão de Uso. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a Lei nº 5329/99. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Carazinho, 12 de abril de 2006. 

 
 

                                     ALEXANDRE A. GOELLNER 
                                                                                                  Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se no painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
 
ISOLDE MARIA DIAS 
Sec. Mun. da Administração 
imd 

 
 

MINUTA 



 
TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO 

 
 

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede na Av. Flores da Cunha, 1264, inscrito no CGC/MF n.87.613.535/001-16, neste ato de-
nominado CONCEDENTE representado por seu  Prefeito  Municipal, ALEXANDRE A. GO-
ELNNER. 
  
CONCESSIONÁRIA: Centro Evangélico de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos 
- CETRAD, inscrita no CNPJ sob nº 06.238.731/0001-56, com sede na rua Fernandes Vieira, 
nº 142, em Carazinho-RS, neste ato representado por seu Pastor, José Ivo Uchôa, CI nº 
1102231311, e de ora em diante denominada CONCESSIONÁRIA. 

As partes acima nomeadas e qualificadas, com base na Lei nº ............... de 
......................................., têm entre si, certo e ajustado, a concessão de uso de imóvel, sob as 
cláusulas e condições a seguir estipuladas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONCEDENTE é senhor e proprietário de um terreno de forma 
irregular com área total de 2.556,90m2, com um prédio misto com área de 427,00m2, de propri-
edade do Município, localizado entre as ruas Cláudio Santos, Raimundo Martins de Quadros e 
a rua Sem Denominação, distante166,00m da esquina com a rua Francisco Barbosa, nesta 
cidade, na Vila Rica no setor 06, quadra 67, lote 03,, com as seguintes confrontações: ao 
NORTE 68,40m com a rua Raimundo Martins de Quadros; ao  SUL 52,00m com a rua Cláudio 
Santos; a LESTE 44,30m com a rua sem denominação; e a OESTE 41,30m com o Município 
de Carazinho área remanescente, matriculada no Registro de Imóveis sob nº 14.952 Lº 2 RG, 
conforme Memorial Descritivo, Laudo de avaliação e Mapa de Localização, que são partes in-
tegrantes da presente Lei. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO. O uso do prédio fica condicionado a reforma da área ora interdidata, a 
qual deverá ser realizada pela concessionária, eximindo o Município de qualquer responsabili-
dade. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: A Concessão de Uso do imóvel à CONCESSIONÁRIA, destina-se 
para servir como local de centro de tratamento de dependentes químicos e atividades afins. 
 
CLÁUSULA QUARTA: A Concessão de área de imóvel referida na cláusula primeira, é pelo 
prazo de 15 (quinze) anos, contados da assinatura do presente instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: Findo o prazo ou rescindido o presente contrato, a CONCESSIONÁ-
RIA restituirá o imóvel ao CONCEDENTE com doação das melhorias instaladas às existentes, 
em razão da gratuidade do uso, independente de qualquer ônus ou indenização. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Independentemente de qualquer notificação ou interpelação, o presen-
te contrato será rescindido: 
I - no caso de dissolução social da Concessionária; 
II - instaurada a insolvência civil da Concessionária; 
III - ocorrência de protesto de títulos não pagos, contra a Concessionária; 
IV - por razões de interesse público; 
V - decorrido o prazo da Concessão; 



VI - uso do imóvel pela Concessionária diversamente da finalidade a que foi concedido; 
VII - não uso do imóvel pela Concessionária para a finalidade que foi concedido, por período 
superior a seis meses. 
 
CLÁUSULA QUINTA: As despesas, taxas e emolumentos incidentes sobre o presente instru-
mento, são da conta e responsabilidade da Concessionária. 
 
E, por estarem as partes assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas 
(02) vias de igual forma e teor e uma só finalidade, na presença das testemunhas infra, tudo 
após ter sido lido e conferido, estando de acordo com o estipulado. 

 
Carazinho,  ... de ............... de 2006. 

 
 

                  CETRAD                                                           MUNICÍPIO DE CARAZINHO 
 
Testemunhas: 
__________________________________  
 
__________________________________ 
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