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Res .:
Ass.:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SLiL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ProtocOlo NQAl\,1r&\4-J1
Hora: <\{, \ lO

.". ;. ,.- ...
Of. n' 185/15 - GPC Carazinho, 18 de junho de 2015.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Paulino de Moura,

Presi~ente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO 070/15

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa Q- Projeto de Lei nO
070/15, desta data, que Autoriza a concessão de uso de um imóvel do Município à

Empresa Antares Radiodifusão LIda.

Exposição de Motivos:

A empresa Antares Radiodifusão Ltda presta ~;E!rviços de relevante interesse

social para a comunidade carazinhense. Considerando que 3. dita empresa está prestes a

ter retirada a posse do local onde mantém a antena de rác,o da sua emissora AM nesta

cidade e cuja mudança ir'!1plica uma demanda de re(;ursos fora de seu alcance

orçamentário, encaminhamos o presente projeto de lei, propondo a concessão de uso de

uma área de 21.799,80m', a ser desmembrada da área tota' de 150.921 ,85m, pertencente

a matrícula nO34.286.

Entendemqs sobre a necessidade de manter em nosso Município a referida

emissora, já que, somado aos empregos que gera e aos impc-stos que recolhe, proporciona

cultura, conhecimento, lazer e informação aos munícipes.

Atenciosamente,
.'
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PROJETO DE LEI N' 070, DE 18 DE JUNHO DE 2015.

Autoriza a concessão de uso de um
imóvel do Município à Empresa Antares
Radiodifusão LIda.

Art. 1° Fica o Município de Carazinho autorizado a conceder, para fins de
uso, nos termos da minuta anexa, à Empresa Antares Radiodifusão Ltda, uma área
urbana, de forma irregular. sem benfeitorias, localizada dentro da matricula n' 34.2B6,
constituida por uma fração ideal de 21.799,BOm', parte do lote OB,sendo o todo maior
uma área urbana de forma irregular, com área de 172.721,65m2 (cento e setenta e dois
mil, setecentos e vinte e um metros e sessenta e cinco decímetros quadrados), situado
na Rua A, distante 206,BOm da BR 2B5, nesta cidade, no setor 010, quadra 66, lote
08, com as seguintes confrontações: ao NORTE, 7,75m com a Rua A, em 71,BOm com
o lote 11, e em 109,45m com o lote 13, com uma sanga e esta em 14,45m com o lote
03, em 9B,00m com o lote 02, em 100,00m com o lote 04, em 57,00m com o lote 06,
em 30,00m com o lote 07, em 11,DOmcom o lote 01, em 50,00m com o lote 05 e em
18,OOm com uma rua sem denominação; ao SUL, 438,72m com área de Ivan
Bordignon e em 17,66m com o lote 10; ao LESTE, 251,82m com SEST - Serviço
Social do Transporte lote 10, em 34,10m com o lote 11 eem 134,80mcom o lote 13; e
a OESTE, 336,30m com Dionísio Cavol e outros, com as seguintes benfeitorias: uma
pedreira, um galpão, dois paióis em alvenaria com 6,25m' cada um, um paiol em
alvenaria com 144,OOm2 e um prédio em alvenaria com 16,ZOm2, conforme matricula n°
34.286 do Livro nO 2 do Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho, mapa de
localização e memorial descritivo, que são partes integrantes desta Lei.

Art. 2° O imóvel objeto desta concessão destina-se à referida empresa,
para fins de instalação e manutenção de uma antena da rádio.

Art. 3' A concessão autorizada pelo Art. 1', ê pelo prazo de 10 (dez)
anos, da vigência desta Lei, podendo ser prorrogado medíante aditamento do
instrumento por novo período consensualmente acordado entre as partes.

Parágrafo Único. Ao término do prazo, ou rescindido o contrato da
concessão, a concessionária restituirá o imóvel ao Município, incorporando-se as
benfeitorias ao patrimônio municipal, sem ônus, em virtude da gratuidade do uso.

Art. 4° O contrato de concessão será rescindido:
a) no caso de dissolução ou desativação da concessionária;
b) instaurada a insolvência civil da concessionária;
c) por razões de interesse público;
d) decorrido o prazo da concessão;
e) uso do imóvel pela concessionária diversamente da finalidade a que

foi concedido;
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f) pelo não cumprimento por parte da concessionária das obrigações ora
estipuladas;

g) não uso do imóvel pela concessionária para a finalidade que foi
concedida, por periodo superior a 6 (seis) meses.

Art. 5° A concessionária compromete-se a zelar pela conservação e
manutenção do imóvel, dentro das normas ambientais e legislação municipal em vigor.

Art. 6° Serão de responsabilidade da concessionária, as despesas de
manutenção, taxas, emolumentos e tributos incidentes sobre o imóvel e suas
benfeitorias descrito no Art. 1', bem como a averbação do contrato no Cartório de
Registro de Imóveis.

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

Gabinete do Prefeito, 18 de junho de 2015.
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MINUTA

TERMO DE CONCESSÃO DE USO

CONCEDENTE: MUNiCíPIO DE CARAZINHO, pessoa juridica de direito público interno,
com sede na Av. Flores da Cunha, 1264, inscrito no CNPJ sob n° 87.613.535/0001-16,
neste ato denominado CONCEDENTE representado por seu Prefeito, Renato Süss.

CONCESSIONÁRIA: ANTARES RADIODIFUSÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nO
05.121.225/0002-09, com sede na Rua Pedro Vargas, nO846, Centro, nesta cidade, nesle
ato representada por sua Sócia-proprietária, Sra. llania Pretto Martins Pinto, e de ora em
diante denominada CONCESSIONÁRIA

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima nomeadas e qualificadas, com base na Lei
Municipal nO , têm entre si, certo e ajustado, a concessão de uso de imóvel urbano,
sob as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA SEGUNDA: O CONCEDENTE é senhor e proprietário de uma area urbana,
de forma irregular, sem benfeitorias, localizada dentro da matricula nO 34.286, constituída
por uma fração ideal de 21.799,80m', parte do lote 08, sendo o todo maior uma area
urbana de forma irregular, com área de 172.721,65m2 (cento e setenta e dois mil.
setecentos e vinte e um metros e sessenta e cinco decímetros quadrados), situado na Rua
A, distante 206,80m da BR 285, nesta cidade, no setor 010, quadra 66, lote 08, com as
seguintes confrontações: ao NORTE, 7,75m com a Rua A, em 71,80m com o lote 11, e em
109,45m com o lote 13, com uma sanga e esta em 14,45m com o lote 03, em 98,00m com
o lote 02, em 100,00m com o lote 04, em 57,00m com o lote 06, em 30,00m com o lote 07,
em 11,00m com o lote 01, em 50 ,DOm com o lote 05 e em 18,00m com uma rua sem
denominação; ao SUL, 438,72m com área de Ivan Bordignon e em 17,66m com o lote 10;
ao LESTE, 251,82m com SEST - Serviço Social do Transporte lote 10, em 34,10m com o
lote 11 e em 134,80m com o lote 13; e a OESTE, 336,30m com Dionisio Cavai e outros,
com as seguintes benfeitorias: uma pedreira, um galpão, dois paióis em alvenaria com
6,25m2 cada um, um paiol em alvenaria com 144,00m2 e um prédio em alvenaria com
16,20m2, conforme matrícula nO34.286 do Livro nO2 do Registro de Imóveis da Comarca
de Carazinho, mapa de localização e memorial descritivo, que são partes integrantes desta
Lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O imóvel referido na cláusula anterior será concedido na sua
integralidade à concessionária, conforme Art. 1° da Lei Municipal n° ./15.

CLÁUSULA QUARTA: O imóvel objeto desta concessão destina-se a referida empresa,
para fins de instalação e manutenção de uma antena da rádio.

CLÁUSULA QUINTA: A Concessão de área de imóvel referida na Cláusula Terceira e
descrito e caracterizado na Cláusula Segunda, é pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da
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vigência da Lei Municipal n° ./15, podendo ser prorrogado mediante aditamento do
instrumento por novo período consensualmente acordado entre as partes.

CLÁUSULA SEXTA: Findo o prazo ou rescindido o presente instrumento, a
CONCESSIONÁRIA restituirá o imóvel ao CONCEDENTE com doação das benfeitorias,
em razão da gratuidade do uso, independente de qualquer ônus ou indenização.

CLÁUSULA SÉTIMA: Independentemente de qualquer notificação ou interpelação, o
presente contrato será rescindido:

a) no caso de dissolução ou desativação da concessionária;
b) instaurada a insolvência civil da concessionária;
c) por razões de interesse público;
d) decorrido o prazo da concessão;
e) uso do imóvel pela concessionária diversamente da finalidade a que foi

concedido;
f) pelo não cumprimento por parte da concessionária das obrigações ora

estipuladas;
g) não uso do imóvel pela concessionária para a finalidade que foi

concedida, por período superior a 6 (seis) meses.

CLÁUSULA OITAVA: A concessionária compromete-se a zelar pela conservação e
manutenção do imóvel, dentro das normas ambientais e legislação municipal em vigor.

CLÁUSULA NONA: Serão de responsabilidade da concessionária, as despesas de
manutenção, taxas, emolumentos e tributos incidentes sobre o imóvel e suas benfeitorias
descrito na Cláusula Segunda, bem como a averbação deste documento à margem da
matrícula no Cartório de Registro de Imóveis.

E, por estarem as partes assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em
duas (02) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas infra, tudo após ter sido
lido e conferido, estando de acordo com o estipulado.

Carazinho, ..' de de 2015,

Antares Radiodifusão Ltda

Testemunhas:

RENATO SÜSS
Prefeito
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, ESTADO DO RIO GRANDE DO SOL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINI-IO

SEPLAN

MEMORIAL DESCRITIVO

'1

I'ROPRJEDADE MUNICÍPIO DE CARAZINHO

CESSÃO DE USO, ANTARES RADIODIFUSÃO LIda.

MATRíCULA N' 34.286

Uma área urbana de forma irregular sem benfeitorias localizada dentro da
matrícula N° 34.286, sendo constituida por uma fração ideal dc 2I.799,80m', parte
do lote 08, sendo o todo maior uma área urbana de fonna irregular, com área de
'I72.721,65m2, (cento e setenta e dois mil, setecentos e vinte e um metros e sessenta
e cinco decímetros quadrados), situado na rua A, distante 206,80 da BR-285, nesta
cidade no setor 10, quadra 66, lote 08, com as seguintes confrontações: ::10 norte:
7,75m com a rua A, em 71 ,80m com o lote li, e em 109,45m com o lote 13, com
uma sanga e esta em J 4,45m com o lote 03, em 98,OOm com o lote 02, em 100,00m
com o lote 04, em 57,00m com o lote 06, em 30,00m com o lote 07, em 11,00m
com o lote 01, em SO,GOm com o lote 05 e em 18,00111 com uma rua sem
denominação; ao sul: em 438,72111 com área de Ivan Bordignon e em ] 7,66m com
O lote 10; ao leste: 251,82m com Sest - Serviço Soc;al do Transporte lote 10, em
34,IOm com o lote 11 e em 134,80m com o lote 13; e, ao oeste: em 336,30m com
Dionísio Cavol e outros. Benfeitorias: uma pedreira, um galpão, dois paióis em
alvenaria com 6,251112, cada um, um p~liol em alvenaria com ]44,00m2

, um
prédio em alvenaria com 16,20m'.

Carazinho, 18 dcjnnho 2.015 .

.,R'!':!!'!'~ chneider
Er"l Civil" ":REA 120011. o
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REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CARAzINHo ••• e
DéboraGassoIRidllerda Silva- RegistraOOfa

E-mail:~com.br. Web:www.la<;ebook.co~
CERTIDÃO .:<

CERTIFICO. usando a faculdade que me confere a Lei e por assim ter sido pedido, que revendo neste Oficio, o Livro
nO2 - Registro GeraI. verifiquei constar na matricuJa o teor seguinte:

•

2011

As.
1

b REGJS1R0 DE IMOVEIS ..e ccmarca de Carazinho,RS
BeL Dibo:m C Ricbler dDSilwJ.-CPF 635.164.460-11..

€llIistian Cossol Rich1er-CPF 986.113.480-87

-RS

Christian Casso! Richter). Substituto~ a elabom~ digitei c dou te. Protocolo
I•. de 13.09.2011. E. RSII,60. SeJo,o1l0.02.1I00003.00754 RSO,30. P.E. RS2.70.

5.07481 RSO,20.

•

OFfclO DE REGISTRO DE IIIÓVElS
COMARCA DE CJ\RAZINHD

~do doRioG~ndedoSul
" Uvro NO2 - RegIstro Geral

21 setembroCarazinho, de de-
IMÓVEL; UMA ÁREA URBANA,. de forma ineguJar, com 1'72.721~6S.r (cento c setenta e dois
mil. setecentos e vinte c um metros e sessenta e cinco decímetros quadrados),. situada. na Rua Ao.
distante 206~80m (duzentos e seis metros e oitenta cent:imetms) da BR~285. nesta Ci4ade..1ote 008 da
quadra 066 do setor 010, com as seguintes medidas e c:onfrontaçõe:s ao norte,. em 7.75 m (sete
metros e setenta e cinco centimetros) com a Rua A. em. 11,80 m (setenta e um metros e oitenta
centímetros) com o lote 011. em 109.45 m{ccnto e DOvcmetms e quarenta e cinco centímetros) com. o
lote 013. com uma sanga e esta em 14,45 IJt (quatoIze metros e quarenta e cinco centímetros) com O
lote 003. em 98,00 m'(noventa e oitometms) como IoteOO~ em 100,00 (cem mctLOs) como lote 004.
em 57.00 m (cinquen1a e sete metros) com o lote 006. em 30,00 m (trinta metros) com o lote 007. em
Il~OOm, (onze metlos) com o lote 001, em 50,00 m (cinqUClltametros) cOmo lote OOSe em 18.00 m
(dêZoito metros) com uma rua sem denominação; ao ~ em 438,72 m (quatrocentos e trinta e oito
rnctros,c sctema e dois centímetros) com én:a de Ivan Bordignon c em 17~66 m (dezrsse:tc metros e
sessenta e seis centíInetrns) com o lote OIO; ao leste, em 251..82 m '(duzentos e cinquenta e um metros
e oiteDta e dois centimetros) com o lote OIO~em 34~1O m (trinta e quatro metros c dez. centímetros)
com o lote 011 e em 134~80'm (cento e trinta e quatro metros e oitenta centímetros) com o lote 013: e.
ao oeste. em 336,30 m (trezentos e trinta e seis metros e trinta centímetros) com área de Dionisio
Cavol e QutI'Os.~ DIlUIped~ IDIIIgalpão, dois paióis de aIveaaria com 6,2S m7 (seis
metros e ,,;ntc c cinco decímetros quadrados) cada um, um paiol de aIveaaria com 144~OOnr (cento
e quarema e quatro metros quadrados) c ••• prédio de aIveaaria com 16,,20 .r (dezesseis metros e
vinte decinlCbos quadrados).

PROPRlETÂRIO, MUNICiPIO DE CARAZlNJiO. CNPJ n. 87.61353510001-16.
REGISTRO ANTERIOR: Matricula n. 34.15200 Livro 2 - Registro Geral deste Oficio., cle2S de1ulhode
Eu,
151.949 - U"
Selo:OIIO.01.1

..',.

Nadamais coasta. o tdcrido é ftIdadc c dou.R.
CImziimo.Rs. 03 dcjuubo de2015. ts 16:42:32.

T'*'= llS'1ã,2e
CriIio i'r'ili-: -'?O(VII~L15DOOIlUJDD-1lIO)O)
- OU> •••• ~....--: ltS7.llO(OIIO.lll..11Ol:JllQ2.01QW"'bIUO}

Pro '~ ••••••••• ...., UJ,Ii)(1'l110,OLI500002._~1:SU)O)

VALIDADE DE 30 DIAS
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