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Administração ^j&i ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

e gestãoem,

LEI N° 8.667, DE 26 DE MARÇO DE 2021.

Autoriza concessão de uso de bem públi
co municipal mediante Chamamento Pú
blico.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal nos termos do artigo 76 da Lei 
Orgânica Municipal, autorizado conceder o uso do imóvel a seguir especificado, mediante 
licitação na modalidade Chamamento Público, a pessoa jurídica legalmente constituída, 
para fins de implantação de espaço comunitário para grupos que visem ao apoio, à 
apresentação de projetos, programas educacionais, culturais, sociais, filantrópicos, com 
atuação no desenvolvimento integral e educação permanente de jovens como 
complementação extracurricular: área de terras com 5.695,00 m2, (cinco mil, seiscentos e 
noventa e cinco metros quadrados), localizada na Avenida Antônio José Barlete, lado 
ímpar, distante 28,00 metros da esquina com a Rua Vacaria, na Vila São João, lote 004 da 
quadra 034 do setor 005, com as seguintes confrontações: ao Norte: em 61,25 m com a 
área 02 do lote 004; ao Sul: em 93,00 m com a Avenida Antônio José Barlete; ao Leste: 
em 105,00 m com os lotes n° 03, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18; ao Oeste: em 60,00 m com 
os lotes n° 01 e 02, conforme matrícula n° 28.820 do Registro de imóveis de Carazinho, 
memorial descritivo e mapa de localização, que são partes integrantes desta Lei.

Art. 2o A concessão de uso será gratuita e com prazo de 10 anos, podendo 
ser prorrogada por igual período se a finalidade da concessão estabelecida no Art. 1o desta 
Lei estiver sendo cumprida.

Art. 3o A concessionária poderá realizar no imóvel as obras e melhorias 
necessárias ao cumprimento da finalidade desta concessão de uso, sempre mediante 
prévia anuência do Município.

§ 1o Os investimentos realizados pela concessionária não serão indenizados 
pelo Município, incorporando-se ao bem concedido em virtude da gratuidade do uso.

§ 2o Caberá a concessionária todos os ônus e encargos de conservação e 
manutenção do imóvel concedido.

§ 3o Em caso da não utilização do bem para a finalidade que foi concedido, 
por período superior a 6 (Seis) meses, o Município fará uma comunicação por escrito à 
concessionária e, decorridos 30 (trinta) dias da comunicação, não havendo manifestação
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expressa da parte desta, o bem será revertido ao Município.

Art. 4o As demais normas e condições desta concessão de uso serão 
estabelecidas no Edital de Licitação correspondente, bem como no Contrato de Cessão de 
Uso.

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

Gabinete do Prefeito, 26 de março de 2021.

ilfon Qchmítz 
Prefeitp

Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura:
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