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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

o I , (71J1,
,

Of. n' 301/15 - GPC
Carazinho, 26 de novembro de 2015.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Paulino de Moura,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n' 118/15

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n'

118/15, desta data, que Autoriza a concessão de uso de um imóvel do Municipio ao

Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas de Carazinho e Região -

SINDICAR.

Exposicão de Motivos:

o SINDICAR é uma Associação com carta sindical registrada junto ao

Ministério do Trabalho, representativa da categoria das empresas de transporte

rodoviário de cargas e logistica de Carazinho e outros municipios da região.

Como é de conhecimento dos Nobres Edis, o setor de logistica, pelas

empresas representadas por esta entidade, tem colaboração expressiva na

arrecadação tributária do Municipio.

Além disso, já está em fase de processo licitatório a construção de uma

unidade do SesUSenat, um investimento de mais de dez milhões de reais, que irá

trazer infraestrutura e selViços à comunidade em geral, nos campos de capacitação,
saúde e lazer, investimento esse que foi possível graças ao apoio do Poder Executivo

Municipai e empenho do SINDICAR.

O SesUSenat é entidade intimamente ligada ao setor de transporte e,

especialmente em Carazinho, tem sinergia ímpar com a entidade sindical ora

requerente, em razão de objetivos e público alvo idênticos, podendo-se afirmar que são
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entidades sem fins lucrativos e coirmãs, que visam a melhoria da qualidade de vida dos

trabalhadores do setor de transporte, e o incremento do setor de transporte e logistica

do Município e região.
Cabe destacar que o SINDICAR é o único sindicato do interior do Estado

que presta selViço de atendimento e registro dos transportadores na ANTI, selVindo de

referência, e prestando selViço relevante aos transportadores do Município e de todo o

interior do Estado.

Nesse sentido, e com base no exposto, o SINDICAR solicitou ao

Executivo a concessão de uso de área contigua ao Sest/Senat, possibilitando assim a

construção de sua sede, mantendo a unidade e a excelência no atendimento do público

alvo (empresários e trabalhadores do setor de transportes), o que trará, por via de

conseqüência, incremento no desenvolvimento da comunidade carazinhense em geral.

Atenciosamente,

REN SÜSS,
Prefeito.

DDV
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PROJETO DE LEI N° 118, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015,

Autoriza a concessão de uso de um
imóvel do Municipio ao Sindicato das
Empresas de Transporte Rodoviário de
Cargas de Carazinho e Região
SINDICAR.

Art, 1° Fica o Município de Carazinho autorizado a conceder, para fins
de uso, nos termos da minuta anexa, ao Sindicato das Empresas de Transporte
Rodoviário de Cargas de Carazinho e Região - SINDICAR, um terreno urbano, de
forma irregular, sem benfeitorias, com área de 2.491,OOm' (Dois mii, quatrocentos e
noventa e um metros quadrados), situado na Estrada de Acesso, distante 108,60m da
Rodovia Federal BR 285, Km 336 + 110,00m LE, sentido Carazinho-Cruz Alta, nesta
cidade, no setor 010, quadra 66, lote 12, com as seguintes medidas e
confrontações: ao NORTE, 35,OOm com a Rua A; ao SUL, 69,40m com o lote 10; ao
LESTE, 53 ,26m com a Estrada de Acesso e a OESTE 68 70m com a Rua A, , '
conforme matrícula nO 34.154 do Livro n° 2 do Registro de Imóveis da Comarca de
Carazinho, mapa de localização, memorial descritivo e laudo de avaliação, que são
partes integrantes desta Lei.

Art, 2° O imóvel objeto desta concessão destina-se á referida entidade
para fins de construção da sua sede. l

. ~rt, .3° A concessão autorizada pelo Art. 1°, é pelo prazo de 10 (dez)
anos, da vlgencla desta Lei, podendo ser prorrogado mediante aditamento do
Instrumento por novo período consensualmente acordado entre as partes.

_ Parágrafo Úni.co. Ao término do prazo, ou rescindido o contrato da
conce.ss~o, a concesslonárra restltulra o imóvel ao Município in d
benfeltonasao patrimôniomunicipal, sem ânus,em virtude da gr~tui~~:o~~nu~~~eas

Art, 4° O contrato de concessão será rescindido:
a) no caso de dissolução ou desativação da concessionária'
b) Instaur~da a Insolvência civil da concessionária; ,
c) por razoes de Interesse público'
d) decorrido o prazo da concessã~'
e) fUSOdo imóvel pela concessionária diversamente da finalidade a que

OI concedido'

/) ~~~oe~~~u~~:~~imento por parte da concessionária das obrigações

g) não uso do imóvel pela concessioná . . .
concedida, por período superl'or a 6 ( . irra para a finalidade que foiseIs meses.



Art. 60 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. 50 A concessionária compromete-se a zelar pela conservação e
manutenção do imóvel, dentro das normas ambientais e legislação municipal em

vigor.

Art. 70 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 26 de novembro de 2015.

RENA SÜSS
Prefeito

DDV



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 nO87.613.535/0001-16,
neste ato denominado CONCEDENTE representado por seu Prefeito, Renato Súss.

CONCESSIONÁRIA: Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas
de Carazinho e Região _SINDICAR, inscrito no CNPJ sob nO07.633.165/0001-59, com
sede na BR 386, KM 178, Distrito Industriai, nesta cidade, neste ato representado por seu
Presidente, Sr. Moisés Antônio Knopf dos Santos, e de ora em diante denominada

CONCESSiONÁRIA

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima nomeadas e qualificadas, com base na Lei
Municipal nO .... , .... /15, 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 um terreno urbano,
de forma irregular, sem benfeitorias, com área de 2.491,00m' (Dois mii, quatrocentos e
noventa e um metros quadrados), situado na Estrada de Acesso, distante 108,60m da
Rodovia Federal BR 285, Km 336 + 110,00m LE, sentido Carazinho-Cruz Aita, nesta
cidade, no setor 010, quadra 66, lote 12, com as seguintes medidas e confrontações: ao
NORTE, 35,00m com a Rua A; ao SUL, 69,40m com o lote 10; ao LESTE, 53,26m com a
Estrada

o
de Acesso e a OESTE: 68,70m com a Rua A, conforme matricula n° 34.154 do

LIvro n 2 do Registro de Imovels da Comarca de Carazinho, mapa de localização,
~emonaldescritivo e laudo de avaliação, que são partes integrantes da Lei Municipal
n ./15.

CLÁUSULA TERCEIRA: O .imóvel referido na cláusula anterior será concedido na sua
Integralidade a conceSSlonana, conforme Art. 1° da Lei Municipal nO ./15.

P
CaLrAa'UfISnsUdLAcQoUAtRT~:dOimóvel objeto desta concessão destina-se á referida entidade

e ns ruçao e sua sede. '

CLÁUSULA QUINTA: A Concessão de área di' I f . .
descrito e caracterizado na Cláusula Se d e: move re errda na Clausula Terceira e
da vigência da Lei Municipal n0 11~un a, e pelo prazo de 10 (dez) anos, contados
do instrumento por novo período .~~.~~~ns~;~dentdOserdPdrorrogadomediante aditamentoen e acor a o entre as partes.

CLÁUSULA SEXTA: Findo o prazo . .
CONC~SSIONÁRIA restituirá o imóvel ao ~,::>~~~c~ndldo o presen~e instrumento,. a
em razao da gratuidade do uso Independent d EINTE. com doaçao das benfeitorias,, e e qua quer onus ou Indenização.

CLÁUSULA SÉTIMA: Independentement d . . -
presente contrato será rescindido: e e qualquer notlflcaçao ou interpelação, o

a) no caso de dissolução ou desativação da ., .
b) instaur~da a in.solvência civil da concessjo~Oá~f:sslonafla;
c) por razoes 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 concessionaria para a finalidade que foi

concedida, por periodo 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 Clausula 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
d~as (02) vias de igual fonma e teor, na presença das testemunhas infra, tudo após ter
sido lido e conferido, estando de acordo com o estipulado.

Carazinho, de de 2015.

Moisés Antônio Knopf dos Santos
Presidente do SINDICAR

Testemunhas:

RENATOSÜSS
Prefeito
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PROJETO DE LEI N° 118, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015.

Autoriza a concessão de uso de um
imóvel do Municipio ao Sindicato das
Empresas de Transporte Rodoviário de
Cargas de Carazinho e Região
SIND/CAR.

Art. 10 Fica o Município de Carazinho autorizado a conceder. para fins
de uso, nos termos da minuta anexa, ao Sindicato das Empresas de Transporte
Rodoviário de Cargas de Carazinho e Região - SINDICAR, um terreno urbano, de
forma irregular, sem benfeitorias, com área de 2.491,00m' (Dois mil, quatrocentos e
noventa e um metros quadrados), situado na Estrada de Acesso, distante 108,60m da
Rodovía Federal BR 285, Km 336 + 110,00m LE, sentido Carazinho-Cruz Alta, nesta
cídade, no setor 010, quadra 66, lote 12, com as seguintes medidas e
confrontações: ao NORTE, 35,00m com a Rua A; ao SUL, 69,40m com o lote 10; ao
LESTE, 53 ,26m com a Estrada de Acesso e a OESTE, 68,70m com a Rua A,
conforme matrícula n° 34,154 do Livro nO2 do Registro de Imóveis da Comarca de
Carazínho, mapa de localização, memorial descritivo e laudo de avaliação, que são
partes Integrantes desta LeI.

Art. 2° O imóvel objeto desta concessão destina-se à referida entidade
para fins de construção da sua sede. '

, ~rt. ,3° A concessão autorizada pelo Art. 1°, é pelo prazo de 10 (dez)
anos, da vlgencla desta Lei, podendo ser prorrogado mediante aditamento do
Instrumento por novo período consensualmente acordado entre as partes.

_ Parágrafo Úni,co. Ao té~mino do prazo, ou rescindido o contrato da
~on~e:ss~o,a con~es~sr~nanarestltUlra o imóvel ao Município, incorporando-se as

en altenas ao patnmonlo municipal, sem ônus, em virtude da gratuidade do uso.

Art. 4° O contrat,o de concessão será rescindido:
a) no caso de dissolução ou desativação da concessionária'
b) Instaurada a Insolvéncia civil da concessionária' '
c) por razões de interesse público' '
d) decorrido o prazo da concessã~'
e) fUSOdo imóvel pela concessionária diversamente da finalidade a que

OI concedido'

f) ~~~Oe~t~~u~~~~~imentopor parte da concessionária das obrigações

g) não u,so do imóv.el pela concessionária para aconcedida d finalidade que foi, por peno o superior a 6 (seis) meses. <t-



Art. 50 A concessionária compromete-se a zelar pela conservação e
manutenção do imóvel, dentro das normas ambientais e iegislação municipal em

vigor.
Art. 6' Serão de responsabiiidade 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.

Arl. 7' Esta Lei entra em vigor na data de sua pubiicação.

1

Gabinete do Prefeito, 26 de novembro de 2015.
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-------------------
TERMO DE CONCESSÃO DE USO

CONCEDENTE: MUNiCíPIO DE CARAZINHO, pessoa jurídica de díreito 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: Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas
de Carazinho e Região. SINDICAR, inscrito no CNPJ sob n' 07.633.165/0001-59, com
sede na BR 386, KM 178, Distrito Industrial, nesta cidade, neste ato representado por seu
Presidente, Sr. Moisés Antônio Knopf dos Santos, e de ora em diante denominada
CONCESSIONÁRIA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima nomeadas e qualificadas, com base na Lei
Municipal nO .115, 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 um terreno urbano,
de forma irregular, sem benfeitorias, com área de 2.491 ,OOm2 (Dois mil, quatrocentos e
noventa e um metros quadrados), situado na Estrada de Acesso, distante 108,60m da
Rodovia Federal BR 285, Km 336 + 110,00m LE, sentido Carazinho-Cruz Alta, nesta
cidade, no setor 010, quadra 66, lote 12, com as seguintes medidas e confrontações: ao
NORTE, 35,00m com a Rua A; ao SUL, 69,40m com o lote 10; ao LESTE, 53,26m com a
Estrada de Acesso e a OESTE, 68,70m com a Rua A, conforme matricuia n' 34.154 do
Livro ".0 2 do ~.egistrode Imóveis da Comarca de Carazinho, mapa de localização,
memonal descrltlvo e laudo de avaliação que são partes integrantes da Lei Municipal
~....~5. '

~LÁUS.ULA~ERCE1R~:c: .imóvel referido na cláusula anterior será concedido na sua
Integralidade a conceSSlonana, conforme Art. 10 da Lei Municipal n° ./15.

CLÁUSULA QUART~: O imóvel objeto desta concessão destina-se á referida entidade
para fins de construçao de sua sede. '

~LÁUtSULA QUINTA: A Concessão de área de imóvel referida na Cláusula Terceira e
d:s~~~n~i~;:c~:~i~~~c~aafl~usulaSegunda, é pelo prazo de 10 (dez) anos, contados
do instrumento por novo P, ~ /15, podendo ser prorrogado mediante aditamento

peno o consensualmente acordado entre as partes.

CLÁUSULA SEXTA- Findo o prazo o . d'd
CONCESSIONÁRIA r~stituirá o imóvel ao c~~~~c~~~;E ~o,:~~e~e dinst~um:nto, a
em razão da gratuidade do uso, independente de qualquer ônus ou ~nÇd;niz:~ãO~neltonas,

CLÁUSULA SÉTIMA: Independentemente di"presente contrato será rescindido: e qua quer notificação ou interpelação, o

a) ~o caso de d~ssoluÇãoou desativação da concessionária'
b) Instaur~da a In.solvência civil da concessionária' '
c) por razoes 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 conservaçáo e
manutenção do imóvel, dentro das normas ambientais e legislação municipal em vigor.

CLÁUSULA NONA: Seráo 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.

Moisés Antônio Knopf dos Santos
Presidente do SINDICAR

Testemunhas:

RENATO SÜSS
Prefeito
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SEPLAN

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE CARAZINHO MATRicUl.A N° 34.154

CESSÃO DE USO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS DE CARAZINHO E
REGIÃO

Carazinho, 20 de outubro 2.015.

Alexan Rl r
Eno' c II-CREA 120011- o

UM TERRENO URBANO, de forma irregular, sem benfeitorias, com
a área de 2.491,00m',(dois mil, quatrocentos e noventa e um metros
quadrados, situado na Estrada de Acesso, distante 108,60m da Rodovia
Federal BR-285, Km 336 + I 10,00m LE, sentido Carazinho-Cruz Alta, nesta
cidade, lote 12 da quadra 66 do setor 10, com as seguintes medidas e
confrontações:
Norte: 35,00m com a Rua A,
Sul: 69,40m com o lote 10,
Leste: 53,26m com a Estrada de Acesso,
Oeste: 68,70m com a Rua A.
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34.154

2011

Fls.
1OFIcIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

COMARCA DE CARAZINHO
Estado do Rio Grande do Sul
Livro NO 2 - Registro Geral

25 Julho
Carazinho, de de

IMÓVEL: uM TERRENO URBANO. de forma irregular, sem benfeitorias, com a área de 2.491,00
mJ. (dois mil, quatrocentos e noventa e um metros quadrados), situado na Estrada de Acesso, distante
108,60 m (cento e oito metros e sessenta centímetros) da Rodovia Federal BR.285, Km 336 + 110,00
m LE, sentido Carazinho-Cruz Alta. nesta Cidade, lote OU da quadra 066 do setor 010, com as
seguintes medidas e confrontações: ao norte, em 35,00 m (trinta e cinco metros) com a Rua A; ao sul,
em 69,40 fi (sessenta e nove metros e quarenta centímetros) com o lote 010; ao leste, em 53,26 m
(cinquenta e três metros e vinte e seis centimetros) com a Estrada de AcessO; e, ao oeste, em 68.70 m

(sessenta e oito metroS e setenta centímetros) com a Rua A.
PROPRlETÁRlO: MUNICÍPIO DE CARAZINHO, CNPJ n. 87.613.535/0001-16.
REGISTRO ANTERlOR: Matrícula n. 33.894 do Livro 2 - Registro Geral deste Oficio, de 09 de maio

de2 1.Eu. hristian Cassol Richter). Substituto, a elaborei, digitei e dou fé. Protocolo
150. 5 _ Livro 1- • de 04.07.2011. E. RSII.60. Selo: 0110.02.1100003.00206 R$0.30. P.E. R$2.70.

Selo: 0110.01.1100 02.14979 R$0.20.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL página 1 de 1

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CARAZINHO
Débora Cassol Richter da Silva - Registradora

E-mai1: registrocarazinho@terra.com.br, Web: www.facebook.com/regimocarazinho

CERTIDÃO
CERTIFICO, usando a faculdade que me confere a Lei e por assim ter sido pedido, que revendo neste Oficio, o Livro
nO2 _Registro Geral, verifiquei constar na matrícula o teor seguinte:

(ú\JW

~~T?:.,,~:~e
'.."

~'._,~_'_~_._'IlEGISTltU lJE lMÓ\lEt~
::~ Comarca de Carazinho.RS

del. Dtbora C. Rimter iÍa siI va
. R~gi51ra.~nr~-

CPF 635. J.ó4.4tJlI. 72

C'ftristian CussaC Riditú
SUhshlllln

,]'I"<lflllll,~4H1I.R7

,

Nada tlUIÍ5consla. O referido é verdade e dou fé
Call12:inho-RS. 14 de outubro de 2015. às 13:59:30,

T."I,fl5IS,SO
Certidio I pógina: RS6,70 (OllO.ol,ISOOOOl,OI1J64 ~ IUO 40)
BU>CI"'" I""", • .,.""Ivo" R$1,OO (0110.01.1 SOOO()o>.OI06' _ RSO,40)

P"""'''",.nIO eletrônico d. dado, RSJ,60 (OI1001.1500004.0100 ,;.IUO,40)

VALIDADE DE 30 DIAS

Endereço:RuaErnestoAlves 282 Sala01 C tr C ." , en 0, arazmho, CEP: 99.500-000 - Fone: (54)3331-4518/8402-07 [7

mailto:registrocarazinho@terra.com.br,
http://www.facebook.com/regimocarazinho
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PARECER TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
DEPARTAMENTO DEARQUITETURA E ENGENHARIA

I

I
[!JrERREOO URBANO

GosTO DE SAúDE

f .IMÓVEL

OES1~NClA UNIFAMillARISOLADA

DUN'DADE AUTONOMA EM HAB,COLETlVA

F . DADOS DE IDENTIACAÇÃO

CON'TRlButNTES
MUNICIPIO DE CARAZINHO
ENDEREÇO DO IMóva - RUAS

aR 285 - KM 336+110m
BAIRRO ClDADf. UF~O ~
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INFRA.ESTRUTURA URBANA

[!]AGUA POTÁVEL [!]w. DEAcesso [!]Reoe ELETR1CA DEoe TE1.EFONtCA

DSGOTO PLUVIAL []PAVIMENTAÇÃOPASSEIO OLUM1NACÀOPÚBLICA O
uso DOSOlO PADRÃOCONSIR!.JTNQpt.S EDtF,'I!ZJt:MO,$

[]Anv. HAS1TAC10NAL Dwxo [}wxo O
[!}.nv_ COMERCIAI.. E SERVIÇOS DLTO ~iMO O
[!}.TIV.INO\JS1RlAl [!1NORMAL O

I
m 2A91,DO m2

EM REl.AÇÃo AJJ aElO-FIO

NIvEi.

o
O

m

IRREGULAR

RISCO OE INUNDAÇÃO

[p.S1B<rE
[!)NEX1STENTE

0"-'""
~ACUVE

(!}:M DECLIVE
DNCUNAÇÁO LA1'ERAL

EQUIpAMENTOS URBANOS E SERVICOS

[]cOMÉRCIO DSCOlA ~ECREAÇÃOIPRAÇA

F.CARACTERlsTICAS DO TERRENO

PIMENSÕES
FRENTE UNOOS

35,00 m 69,40 m
TOpoGRAFIA

-EDIFICA Ao
eBQJETQ

DolF.tSOLAOA

QOIF. GEMINADA

DCONo. HORIZONTAL

DIVERSOS BLOCOS

D'MPlANT. JUNTOAs OMSA$

PISTRIBUICÃO

1P

" A

MENTOF

~RA DEESPORTES

DISCINA INOMDUAUCOLEiNA

O
O
O

10 PAR

N"UNlPAvtOS. _ N"ELEVAOORES

COE!ERlURA

[]cn<-.nu
[Jm.HAs DEBARRO

~ço

O

~QUIPAMEN'JW E lNSTAlACOES EsPECIAIS
DceNTRAl.. DE GÂS

~COLETlVA

DPORTE'RO El..ETRONIco

[]sAtAo DEFESTAS

[]RECREACÁOt'Pl.Ay-GROl.Jt.[l

N"PAVTOS.

PAREDES
OLVENARIA

DCONCRETO

DMAOEIRA

DIORO

P1Lons OsD
ESTRUTURA

Qt.VENARlA

[]cONCRETO
DMADEtRA

O



~~.---------------------
PADRÃO CONSTRUTIVO (NB-140) POSiÇÃO AVT" DA UNIDADE ~ST DECONSERVAÇÃO

[]ALTO DNORMAL DBAIXO ORENTE Qtmoos Q.oao - -

_ AVAUAÇAo
VAlORESDEAVA~ O(RS)

""""L

REAS(m2) FRAÇÃO UNrrARlo
TOTAL 'OEAL (R>Im2) TERREMO UNIDADE TOTAl.

erreno Urbano 2.491,00 1,000000 20,07 50.000, 50_000,00

VALOR TOTAL R$
50.000,04

6 _DADOS RELATfVOS À UNIDADE

8 _INFORMAçõeS COMPLEMENTARES

=-Crea-RS 120.011
E DATA

áldeteB. T
57.799
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