
LEI MUNICIPAL N.º 6.836, DE 09 DE SETEMBRO DE 2008.

Autoriza  a  permissão  de  uso  de  um  imóvel  à  
Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN.

ALEXANDRE  A.  GOELLNER,  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  CARAZINHO, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.  1º Fica o Poder  Executivo  autorizado a permitir  para  fins  de  uso,  mediante 
contrato, conforme minuta anexa, à Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN, um 
terreno  urbano  de  forma  irregular,  sem  benfeitorias,  com  área  total  de  dois  mil,  trezentos  e 
cinqüenta e quatro metros quadrados (2.354,00 m2), localizado na rua Humberto Lambert, lado par, 
distante 228,60m da esquina  com a rua Aloísio  Stein,  nesta cidade,  na Vila  Rica no Setor  07, 
Quadra 76, Lote 47, com as seguintes confrontações: ao NORTE: 10,00m com a rua Humberto 
Lampert  e  50,48m  com  o  Município  de  Carazinho  lote  41;  ao  SUL:  64,00  com  Município  de 
Carazinho, lote 40; ao LESTE: 29,38m com Município de Carazinho lote 41 e 33,30m com sanga e 
a OESTE: 62,80m com Paulo Berto Santos de Araújo lote 19 e Herondina Silva dos Santos lote 20, 
conforme matrícula  n.º  5.139,  livro  n.º 2,  do  Registro  de  Imóveis  de  carazinho/RS,  Memorial 
Descritivo e Mapa de Localização, que são partes integrantes desta Lei.

 
Art. 2º O imóvel objeto desta permissão destina-se a implantação da Estação de 

Bombeamento de Esgoto – EBE, neste município.

Art. 3º A permissão autorizada pelo artigo 1º é pelo prazo de  vinte (20) anos, da 
vigência desta Lei, prorrogável por igual período, desde que mantido objeto descrito no artigo 2º.

Parágrafo Único. Ao término do prazo, ou rescindido o contrato de permissão, a 
permissionária restituirá o imóvel ao Município, em estado normal de uso.

Art. 4º O contrato de permissão será rescindido, pelo descumprimento de quaisquer 
das cláusulas previstas no termo de permissão de uso, anexo a presente Lei.

Art. 5º Fica a permissionária obrigada a conservar e preservar o imóvel descrito no 
artigo 1º, em boas condições, bem como utilizá-lo exclusivamente para os fins estabelecidos no 
artigo 2º.

Art.  6º Serão  de  responsabilidade  da  permissionária,  as  despesas  dos  custos 
operacionais, manutenção, taxas, emolumentos e tributos incidentes sobre o imóvel descrito no Art. 
1º.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 09 de setembro de 2008.

             
             ALEXANDRE A. GOELLNER

                 Prefeito 
Registre-se e Publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

CECÍLIA BERTOLDI R. DOS SANTOS
Secretária da Administração 
Designada



CBS

MINUTA

TERMO  DE  PERMISSÃO  DE  USO  QUE  CELEBRAM  MUNICÍPIO  DE  CARAZINHO  –  RS  E 
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN.

MUNICÍPIO  DE  CARAZINHO,  inscrito  no  CNPJ  com  o  n.º  87.613.535/0001-16,  com  sede  na 
Avenida Flores da Cunha, n.º 1264, em Carazinho – RS, doravante denominado PERMITENTE, 
neste ato representado pelo seu PREFEITO, Sr. ALEXANDRE A. GOELLNER, brasileiro, casado, 
agricultor,  CPF  n.º  480.066.020-34,  de  acordo  com  o  disposto  no  Decreto  Municipal  nº... 
CELEBRA, com a COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN, sociedade de 
economia mista, inscrita no CNPJ com o nº 92.802.784/0001-90, com sede na rua Caldas Júnior, nº 
120, 18º andar, em Porto Alegre – RS,  neste ato representada pelo seu DIRETOR-PRESIDENTE, 
Sr. MÁRIO RACHE FREITAS, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, CPF nº 333959690-53, e 
por seu  DIRETOR ADMINISTRATIVO, Sr. EDUARDO BARBOSA  CARVALHO, brasileiro, casado, 
engenheiro químico, CPF nº 414119780-72, doravante denominada PERMISSIONÁRIA, o presente 
TERMO  DE  PERMISSÃO  DE  USO,  sob  as  formas  e  condições  constantes  nas  cláusulas 
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO   

O presente instrumento tem como objeto a PERMISSÃO DE USO gratuita da área de terras com 
2.354,00 metros quadrados, localizada junto à rua Humberto Lambert, pertencente ao Município de 
Carazinho, para que, além de sua finalidade principal,  nas áreas não abarcadas pelo objeto da 
presente avença, que continuarão sob a responsabilidade do PERMITENTE, seja utilizada para a 
construção da Estação de Bombeamnto de Esgoto EBE, pertencente ao Sistema de Tratamento de 
Esgotos da CORSAN, no município de Carazinho.

DESCRIÇÃO DA ÁREA

Um terreno urbano de forma irregular,  sem benfeitorias, com área total  de dois mil,  trezentos e 
cinqüenta e quatro metros quadrados (2.354,00 m2), localizado na rua Humberto Lambert, lado par, 
distante 228,60m da esquina  com a rua Aloísio  Stein,  nesta cidade,  na Vila  Rica no Setor  07, 
Quadra 76, Lote 47, com as seguintes confrontações: ao NORTE: 10,00m com a rua Humberto 
Lampert  e  50,48m  com  o  Município  de  Carazinho  lote  41;  ao  SUL:  64,00  com  Município  de 
Carazinho, lote 40; ao LESTE: 29,38m com Município de Carazinho lote 41 e 33,30m com sanga e 
a OESTE: 62,80m com Paulo Berto Santos de Araújo lote 19 e Herondina Silva dos Santos lote 
20A área está contida em terras de propriedade do Município de Carazinho, segundo a matrícula 
n.º 5.139, livro n.º 2, do Registro de Imóveis de carazinho/RS.       

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA

São obrigações da PERMISSIONÁRIA:

a)Administrar  e  manter  em  perfeito  estado  de  conservação  o  imóvel  objeto  da  presente 
PERMISSÃO  DE  USO,  bem  como  utilizá-lo  exclusivamente  para  os  fins  estabelecidos  na 
CLÁUSULA PRIMEIRA, observada a legislação vigente.

§ 1º A PERMISSIONÁRIA, colimando salvaguardar o patrimônio objeto da presente PERMISSÃO 
DE USO, responsabilizar-se-á pela  delimitação da área cedida,  assumindo na íntegra todos  os 
custos operacionais de tal procedimento, bem como de toda a obra a ser realizada, sem quaisquer 
ônus para o PERMITENTE.



§ 2º É vedado à PERMISSIONÁRIA fazer, sem a prévia e expressa autorização do PERMITENTE, 
quaisquer alterações nos projetos paisagísticos, arquitetônicos e de engenharia no imóvel objeto da 
presente  PERMISSÃO  DE  USO,  exceto  os  necessários  à  execução  da  obra  prevista  na 
CLÁUSULA PRIMEIRA do presente TERMO.

§  3º A  PERMISSIONÁRIA  somente  poderá  realizar  edificações  na  área  objeto  da  presente 
PERMISSÃO DE USO desde que sejam vinculadas ao objeto da mesma, atendidas as normas da 
legislação vigente.

§  4º É  de  responsabilidade  da  PERMISSIONÁRIA  a  comunicação,  ao  PERMITENTE,  sobre 
eventuais  ocorrências  que  impliquem  em  turbação  ou  esbulho  na  posse  do  imóvel  objeto  da 
presente PERMISSÃO DE USO, bem como subsequente adoção de medidas judiciais  urgentes 
para defesa de sua posse, durante a vigência deste TERMO. 

§  5º A  PERMISSIONÁRIA é  responsável  pelo  pagamento  de  tributos  que  incidam  sobre  a 
propriedade imóvel da área objeto da presente PERMISSÃO DE USO.

§ 6º A PERMISSIONÁRIA será responsável,  civil  e criminalmente,  pelos danos que a atividade 
descrita  na  CLÁUSULA  PRIMEIRA  vierem  a  causar  a  terceiros,  sendo  afastada  qualquer 
responsabilidade do PERMITENTE.

§ 7º A responsabilidade referida no parágrafo antecedente perdurará enquanto estiver em vigor a 
presente PERMISSÃO DE USO.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO PERMITENTE

São obrigações do PERMITENTE:
a)Respeitar a posse da PERMISSIONÁRIA nos termos ajustados.
b)Fiscalizar o fiel cumprimento do presente TERMO.

CLÁUSULA QUARTA – EXTINÇÃO 

Este  TERMO  DE  PERMISSÃO  DE  USO  extinguir-se-á,  após  a  devida  formalização,  pelo 
descumprimento de quaisquer das cláusulas nele pactuadas, pela superveniência de norma legal 
ou de fato  administrativo  que o torne  formal  ou materialmente  inexequível,  devendo o referido 
imóvel  ser  restituído  prontamente  ao  PERMITENTE,  observando-se  o  disposto  na  cláusula 
segunda deste TERMO.

CLAUSULA QUINTA – PRAZO 

A presente PERMISSÃO DE USO vigorará, em caráter irrevogável, pelo prazo de 20 (vinte) anos, 
sendo prorrogável por igual período desde que mantido o objeto descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA 
do  presente  TERMO,  tendo  como  marco  inicial  a  data  do  início  da  posse  do  imóvel  pela 
PERMISSIONÁRIA, sendo tal ato publicado no Diário Oficial do Estado, com a respectiva Súmula.

Parágrafo  único. O  término  da  presente  PERMISSÃO  ocorrerá  após  a  formalização  da 
correspondente notificação judicial ou extrajudicial com tal objetivo.

CLÁUSULA SEXTA – RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL 

A PERMISSIONÁRIA se compromete a restituir ao PERMITENTE, em estado normal de uso ao 
final da mesma, a área objeto da PERMISSÃO de que trata o presente instrumento, desde que 
inocorram as hipóteses de prorrogação previstas na CLÁUSULA QUINTA.



Parágrafo  Único –  A  restituição  de  que  trata  esta  CLÁUSULA  será  formalizada  mediante  a 
firmatura  de  um  "TERMO  DE  RECEBIMENTO",  após  realizada  a  devida  conferência  pelo 
PERMITENTE.

CLÁUSULA SÉTIMA – FORO 

Fica eleito pelas partes o Foro de  Carazinho para que sejam dirimidas  as questões porventura 
exsurgentes  da  execução  do  presente  TERMO DE PERMISSÃO DE USO,  podendo  os  casos 
omissos serem resolvidos de comum acordo pelas partes.

E por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam o mesmo em 
três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também o subscrevem.

MARIO RACHE FREITAS                                                   ALEXANDRE A. GOELLNER
DIRETOR-PRESIDENTE DA CORSAN                              PREFEITO DE CARAZINHO

EDUARDO BARBOSA CARVALHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO DA CORSAN

TESTEMUNHAS:

_____________________

_____________________


