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Prefeitura Municipal
de C8razinho

Of. n.o 164/12 - GPC

o Camzinho que não pám

Carazinho, 03 de setembro de 2012.

Excelentissimo Senhor

Ver. Erlei Vieira,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 079/12

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o 079/12,

desta data, o qual Autoriza a Câmara Municipal de Carazinho a transferir bens e materiais do

patrimônio.

Exposição de Motivos:

Encaminhamos, em anexo, Projeto de Lei autorizando a Câmara a transferir 01

computador, com teclado e monitor à Prefeitura, atendendo ao oficio OP 160/2012. Os referi-

dos bens serão retirados pelo responsável pelo Setor de Patrimônio, após a aprovação do pre-

sente projeto de lei.

Observamos ainda que os bens supracitados serão objetos de concessão de

uso ao SERCESA, conforme já solicitado anteriormente à essa Colenda Casa e à Prefeitura

por meio de requerimento datado eje 15 de agosto do corrente ano. A referida entidade neces-

sitada de um computador para informatizar sua secretaria, pois todos os oficios, inscrições e

demais documentos precisam ser feitos fora da entidade, gerando despesas que podem ser

amenizadas com uma sala informatizada.

Atenciosamente,

DDV



----------------------------------_._-

PROJETO DE LEI N.O 079, DE 03 DE SETEMBRO DE 2012.

Autoriza a Câmara Municipal de

Carazinho a transferir bens e materiais do

patrimônio.

Art. 1° Autoriza a Câmara Municipal de Carazinho a transferir os bens e

materiais abaixo descritos, para a Prefeitura Municipal de Carazinho.

Quantidade DESCRiÇÃO

CPU Pentium 4, 3.06 GHZ, 1 GB memória RAM, HD 80GB, Drive

1 CD/Gravador, drive disquete, com teclado e monitor

Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder os bens descritos

no artigo anterior, para fins de uso, ao Sercesa Sociedade Esportiva e Recreativa, nos

termos da minuta anexa.

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

Gabinete do Prefeito, 03 de setembro de 2012.

DDV
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CONTRATO DE CESSÃO DE USO

o MUNiCíPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito
no CNPJ sob o nO87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha nO1264,
em Carazinho - RS, neste ato representado pelo Prefeito AYL TON DE JESUS
MARTINS MAGALHÃES, doravante denominada de CONCEDENTE, de outro lado,
SERCESA SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA, neste ato representado por
sua Presidente, Sra. Rosane Mari Pinheiro Gonçalves, portadora do RG n.o .
e CPF n.o , estabelecida na Rua Armando Farina, n.o 555, Baírro Alvorada,
nesta cidade de Carazinho, denominado CESSIONÁRIO, por este instrumento e na
melhor forma de direito, tem justo e contratado o que segue:

ICLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE

O presente instrumento tem por objeto a concessão de uso dos seguintes
equipamentos descritos abaixo:

- 01 CPU Pentium 4, 3.06 GHZ, 1 GB memória RAM, HD 80GB, Orive
CO/Gravador, drive disquete, com teclado e monitor.

CLÁUSULA SEGUNDA: DESTINAÇÃO DO OBJETO

O objeto descrito na Clausula Primeira destina-se para o uso exclusivo do Sercesa
Sociedade Esportiva e Recreativa de Carazinho, RS.

ICLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

De conformidade com a legislação vigente, a presente Cessão de Uso é concedída ao
CESSIONÁRIO em caráter eminentemente precário, ficando ajustado, entretanto, que
sem prejuizo dessa precariedade, expressamente reconhecida pelo CESSIONÁRIO, o
prazo da presente cessão será de 1 (um) ano, prorrogável pelo mesmo período, a
contar da data de assinatura do presente Termo.

CLÁUSULA QUARTA: DA CONSERVAÇÃO DO OBJETO



Obriga-se o CESSIONÁRIO a bem conservar o objeto cujo uso lhe é concedido,
trazendo-o permanentemente em bom estado, às suas exclusivas expensas,
incumbindo-se nas mesmas condições, em relação à sua guarda.

CLÁUSULA QUINTA: DA MANUTENÇÃO DO OBJETO

Serão de responsabilidade do CESSIONÁRIO, as despesas decorrentes da
manutenção e conservação do objeto.

ICLÁUSULA SEXTA: DAS RESTRiÇÕES DE USO

O CESSIONÁRIO 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.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS CONDiÇÕES DE DEVOLUÇÃO

Rescindida a presente cessão de uso, em qualquer tempo deverá o CESSIONÁRIO,
restituir os equipamentos de informática em perfeitas condições de uso e conservação,
salvo as deteriorações decorrentes pelo uso e decurso do tempo.

ICLÁUSULA OITAVA: DA RECISÃO

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

ICLÁUSULA NONA: FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Carazinho/RS para dirimir quaisquer dúvidas
que possam advir do presente Termo de Cessão de Uso, renunciando o
;e~;SIONÁRIO, por si e seus sucessores, a qualquer Foro, p0AJc1rmais privilegiado que
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E, por estarem assim ajustados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo nominadas, a tudo
presentes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Carazinho (RS), 03 de setembro de 2012.

MUNiCíPIO DE CARAZINHO

CESSIONÁRIO

SERCESA SOCIEDADE ESPORTIVA E
RECREATIVA
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