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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OI. n' 014/17 - GPC Carazinho, 20 de janeiro de 2017.

Excelentlssimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n" 009/17

Senhor Presidente:

1 5 JAN. 7n17

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
009/17, desta data, que Autoriza a cessão de uso de imóveis do Município à Companhia

Riograndense de Saneamento - CORSAN.

Exposição de Motivos:

o projeto de lei ora sugerido visa atender solicitação da CORSAN, em

vista da necessidade de regularização do uso dos imóveis destinados à implantação das

Estações de Esgoto Bruto, denominadas EEB-J1C, J1D, U1.1 e U2.1, as quais estão

situadas em áreas públicas e fazem parte do Sistema de Esgotamento Sanitário do

Município de Cafazinho, através de Cessão de Uso.

Salientamos que a minuta de convênio segue sugestão da própria

Companhia, tendo sido aprovada pela Assessoria Jurídica do Município.

DDV

Atenciosamente,

www.carazinho.~.90v.br
Avenida Flores da Cunha, n"1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e_mail: prefeltura@carazlnho.rs.gov.br

fi
MIL C, MITZ

1 Prefeito

J

mailto:prefeltura@carazlnho.rs.gov.br


PROJETO DE LEI N° 009, DE 20 DE JANEIRO DE 2017.

Autoriza a cessão de uso de imóveis do
Município à Companhia Riograndense de
Saneamento. CORSAN.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a ceder, para fins de uso, nos termos
da minuta anexa, à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, os seguintes
imóveis:

a) EE.B J1C: Um terreno urbano, com área de 30,OOm2, localizado na via
pública da Rua Farrapos, Município de Carazinho, com a seguinte descrição: o ponto P1 (ponto
de amarração) situa-se na intersecção do meio-fio sudoeste da Rua Farrapos com o meio-fio
noroeste da Rua Marechal Deodoro; deste, seguindo no sentido noroeste, a uma distância de
62, 16m, chega-se ao vértice V1, ponto inicial da área em descrição; deste, seguindo no sentido
nordeste, confrontando-se a sudeste com a Rua Farrapos, a uma distância de 4,00m, chega-se
ao vértice V2; deste, seguindo no sentido noroeste, confrontando-se a nordeste com a Rua
Farrapos, a uma distância de 7,50m, chega-se ao vértice V3; deste, seguindo no sentido
sudoeste, confrontando-se a noroeste com a Rua Farrapos, a uma distância de 4,00m, chega-
se ao vértice V4; deste, seguindo no sentido sudeste, confrontando-se a sudoeste com a Rua
Farrapos, a uma distância de 7,50m, chega-se ao vértice V1, ponto inicial da área descrita,
conforme memorial descritivo e mapa de localização que são partes integrantes desta Lei.

b) EEB J1 D: Uma área urbana, localizada no passeio da Rua Aimorés,
Município de Carazinho, com área de 21 ,00m2, com a seguinte descrição: o ponto P1 (ponto de
amarração) situa-se na intersecção do alinhamento predial sudoeste da Rua Aimorés com o
alinhamento predial noroeste da Rua Carlos A. Penz, deste, seguindo pelo alinhamento predial
sudoeste da Rua Aimorés, no sentido noroeste, a uma distância de 9,96m, chega-se ao vértice
V1, ponto inicial da área em descrição; deste, visando P1, com um giro angular de 270°,
confrontando-se a sudeste com o passeio da Rua Aimorés, a uma distância de 3,00m, chega-
se ao vértice V2; deste, visando V1, com giro angular de 90°, confrontando-se a noroeste com
a Rua Aimorés, a uma distância de 7,OOm, chega-se ao vértice V3; deste, visando V2, com giro
angular de 90°, confrontando-se a noroeste com o passeio ~a Rua Aimorés, a uma distância de
3,OOm, chega-se ao V4; deste, visando V3, com um giro angular de 90°, confrontando-se a
sudoeste com lotes situados na Rua Aimorés, a uma distância de 7,00m, chega-se ao vértice
V1, ponto inicial da área descrita. Todos os ângulos foram medidos no sentido horário,
conforme memorial descritivo e mapa de localização que são partes integrantes desta Lei.

e) EEB U1.1: Um terreno urbano, com área de 16,50m2, localizado no
passeio da Rua Marechal Hermes, Município de Carazinho, com a seguinte descrição: o ponto
P1 (ponto de amarração) situa-se na intersecção do meio-fio sudeste da Rua Marechal Hermes
com o alinhamento do meio-fio sudoeste da Rua General Vitorino; deste, seguindo pelo
alinhamento do meio-fio sudeste da Rua Marechal Hermes, no sentido sudoeste, a uma
distância de 2,12m, chega-se ao vértice V1, ponto inicial da área em descrição; deste,
seguindo pelo alinhamento do meio-fio sudeste da Rua Marechal Hermes, no sentido sudoeste,
confrontando-se a noroeste com a Rua Marechal Hermes, a uma distância de 7,50m, chega-se
ao vértice V2; deste, visando o V1, com giro angular de 90°, confrontando-se a sudoeste com o
passeio da Rua Marechal Hermes, a uma distância de 2,20m, chega-se ao vértice V3; deste,
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visando o V2, com giro angular de 90°, confrontando-se a sudeste com terrenos situados na
Rua Marechal Hermes, a uma distância de 7,50m, chega-se ao vértice V4; deste, visando V3,
com giro angular de 90°, confrontando-se a nordeste com O passeio da Rua Marechal Hermes,
a uma distância de 2,20m, chega-se ao vértice V1, ponto inicial da área descrita. Todos os
ângulos foram medidos no sentido horário, conforme memorial descritivo e mapa de localização
que são partes integrantes desta Lei.

d} EEB U2.1: Um terreno urbano, com área de 32,31 m2, localizado no
passeio da Rua Rui Barbosa, Município de Carazinho, com a seguinte descrição: o vértice V1,
ponto inicial da área em descrição, situa-se na intersecção do alinhamento do meio-fio leste da
Rua Rui Barbosa com o alinhamento do meio-fio norte da Rua Pedro Vargas; deste seguindo o
alinhamento do meio-fio norte da Rua Pedro Vargas, no sentido leste, confrontando-se ao sul
com a Rua Pedro Vargas, a uma distância de 3,64m, chega-se ao vértice V2; deste, seguindo
no sentido norte, confrontando-se a leste com o passeio da Rua Pedro Vargas e terrenos da
Rui Barbosa, a uma distância de 9,64m, chega-se ao vértice V3; deste, seguindo no sentido
oeste, confrontando-se a norte com o passeio da Rua Rui Barbosa, a uma distância de 3,50m,
chega-se ao vértice V4; deste, seguindo no alinhamento do meio-fio da Rua Rui Barbosa, no
sentido sul, confrontando-se a oeste com a Rua Rio Barbosa, a uma distância de 8,75m,
chega-se ao vértice V1, ponto inicial da área descrita, conforme memorial descritivo e mapa de
localização que são partes integrantes desta Lei.

Art. 2° Os imóveis objeto da presente cessão de uso destinam-se à implantação
das Estações Elevatórias de Esgoto Bruto - EEB - J1C, J1D, U1.1 e U2.1, partes integrantes
dos Sistema de Esgotamento Sanitário de Carazinho.

Art. 3° A cessão autorizada pelo artigo 1° vigorará em caráter irretratável e
irrevogável, até o término do Contrato de Programa firmado entre a CORSAN e o Municipio de
Carazinho, a despeito de no caso em tela o contrato expirar em dezembro de 2.035, sendo
prorrogável por igual período, desde que renovado o contrato de programa e mantido o objeto
descrito no artigo 2°.

Art. 4° A cessão de uso extinguir-se-á, após a devida formalização, pelo
descumprimento de quaisquer das obrigações pactuadas, pela superveniência de norma legal
ou de fato administrativo que o torne formal ou materialmente inexeqüível, devendo os
referidos imóveis serem restituídos prontamente ao cedente, observando-se o disposto no
artigo 5° da presente Lei.

Art. 5° A cessão de uso prevista nesta Lei é de caráter não onerosa, incumbindo
a cessionária o cumprimento das seguintes obrigações:

I - Administrar e manter em perfeito estado de conservação o imóvel objeto da
presente cessão de uso, bem como utilizá-lo exclusivamente para os fins a que foi proposto;

11- A cessionária, colimando salvaguardar o patrimônio objeto da presente
cessão de uso, responsabilizar-se-á pela delimitação da área cedida, se assim for necessário,
assumindo na íntegra todos os custos operacionais de tal procedimento, bem como de todas
as obras a serem realizadas, sem quaisquer ônus para a cedente;

_.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, nO1264, Centro

Telefone; (54) 3331-2699 f e-mail;prefeitura@carazinho.rs.gov.br

mailto:e-mail;prefeitura@carazinho.rs.gov.br


-.

3

111- É vedado à ceSSlonana fazer, sem a previa e expressa autorização do
cedente, quaisquer alterações nos projetos paisagísticos, arquitetônicos e de engenharia nos
imóveis objeto da presente cessão de uso, exceto os necessários à execução da obra prevista
no Art. 2° desta Lei;

IV - A cessionária somente poderá realizar edificações na área objeto da
presente cessão de uso desde que sejam vinculadas ao objeto da mesma, atendidas as
normas da legislação vigente;

v - É de responsabilidade da cessionária a comunicação a cedente, sobre
eventuais ocorrências que impliquem turbação ou esbulho na posse dos imóveis objeto da
presente cessão de uso, bem como subseqüente adoção de medidas judiciais urgentes para
defesa de suas posses, durante a vigência da cessão:

VI - A cessionária será responsável, civil e criminalmente, por eventuais danos
que a atividade descrita no Art. 2° vier a causar a terceiros, sendo afastada qualquer
responsabilidade da cedente:

VII - A responsabilidade referida no inciso VI perdurará enquanto estiver em
vigor a presente cessão.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 20 de janeiro de 2017.

oov
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TERMO DE CESSÃO DE USO

Termo de Cessão de Uso que celebram o
Município de Carazinho e a Companhia
Riograndense de Saneamento - CORSAN.

o MUNiCípIO DE CARAZINHO, pessoa juridica de direito público, com sede na Av.
Flores da Cunha, nO 1264, inscrita no CNPJ sob nO 87.613.535/0001.16, doravante denominado
CEDENTE, neste alo represenlado por seu Prefeito Municipal MILTON SCHMITZ, brasileiro,
casado, empresário, portador da Carteira de Identidade n' 1020421622 SSP/PC RS e do CPF
nO 584.588.168-49, residente e domiciliado na Rua Marcilio Dias, nO 662, em Carazinho/RS,
CELEBRA com a COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN, Sociedade
de Economia Mista, inscrita no CNPJ sob n' 92.802.784/0001-90, com sede em Porto
Alegre/RS, sito na Rua Caldas Júnior, nO 120, 18° andar, neste ato representada pelo seu
Diretor Presidente FLAVIO FERREIRA PRESSER, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil,
Carteira de Identidade n' 5000478809 - SSP/RS e CPF n' 192.190.830-00, residente e
domiciliado na Rua Dr. Barcelos nO 622, Bairro Tristeza, Porto Alegre/RS e pelo seu Diretor
Administrativo MARCUS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, Bacharel em
Direito, portador da Carteira de Identidade n' 9077987809 - SSP/RS e do CPF n' 000.625.630-
92, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias nO 1735, apto 1305, Bairro Centro, Porto
Alegre/RS, ao final assinado, doravante denominada simplesmente CESSIONÁRIA, o presente
TERMO DE CESSÃO DE USO, sob as formas e condições constantes nas cláusulas
seguintes:

Cláusula Primeira - Fundamento legal

Artigo 53 da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nO de 2017.

Cláusula Segunda - Objeto

O presente instrumento tem como objeto a Cessão de Uso gratuita de áreas públicas,
destinadas às implantações das Estações Elevatórias de Esgoto Bruto - EEB - J1C, J1D, U1.1
e U2.1, partes integrantes dos Sistema de Esgotamento Sanitário de Carazinho.

Descrição das áreas

EEB J1C: Um terreno urbano, com área de 30,00m2, localizado na via pública da Rua
Farrapos, Município de Carazinho, com a seguinte descrição: o ponto P1 (ponto de amarração)
situa-se na intersecção do meio-fio sudoeste da Rua Farrapos com o meio-fio noroeste da Rua
Marechal Deodoro; deste, seguindo no sentido noroeste, a uma distância de 62,16m, chega-se
ao vértice V1, ponto inicial da área em descrição; deste, seguindo no sentido nordeste,
confrontando-se a sudeste com a Rua Farrapos, a uma distância de 4,00m, chega-se ao
vértice V2; deste, seguindo no sentido noroeste, confrontando-se a nordeste com a Rua
Farrapos, a uma distância de 7,50m, chega-se ao vértice V3: deste, seguindo no sentido
sudoeste, confrontando-se a noroeste com a Rua Farrapos, a uma distância de 4,OOm, chega-

e ao vértice V4; deste, seguindo no sentido sudeste, confrontando-se a sudoeste com a Rua
arrapos, a uma distância de 7,50m, chega-se ao vértice V1, ponto inicial da área descrita.
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EEB J1D: Uma área urbana, localizada no passeio da Rua Aimorés, Município de
Carazinho, com área de 21 ,OOm2, com a seguinte descrição: o ponto P1 (ponto de amarração)
situa-se na intersecção do alinhamento predial sudoeste da Rua Aimorés com o alinhamento
predial noroeste da Rua Carlos A. Penz, deste, seguindo pelo alinhamento predial sudoeste da
Rua Aimorés, no sentido noroeste, a urna distância de 9,96m, chega-se ao vértice V1, ponto
inicial da área em descrição; deste, visando P1, com um giro angular de 270°, confrontando-se
a sudeste com o passeio da Rua Aimorés, a uma distância de 3,OOm, chega-se ao vértice V2;
deste, visando V1, com giro angular de 90°, confrontando-se a noroeste com a Rua Aimorés, a
uma distância de 7,OOm, chega-se ao vértice V3; deste, visando V2, com giro angular de 900,
confrontando-se a noroeste com o passeio da Rua Aimorés, a uma distância de 3,GOm, chega-
se ao V4; deste, visando V3, com um giro angular de 90°, confrontando~se a sudoeste com
lotes situados na Rua Aimorés, a uma distância de 7,00m, chega-se ao vértice V1, ponto inicial
da área descrita. Todos os ângulos foram medidos no sentido horário.

EEB U1.1: Um terreno urbano, com área de 16,50m2, localizado no passeio da Rua
Marechal Hermes, Município de Carazinho, com a seguinte descrição: o ponto P1 (ponto de
amarração) situa-se na intersecção do meio-fio sudeste da Rua Marechal Hermes com o
alinhamento do meio-fio sudoeste da Rua General Vitorino; deste, seguindo pelo alinhamento
do meio-fio sudeste da Rua Marechal Hermes, no sentido sudoeste, a uma distância de 2,12m,
chega-se ao vértice V1, ponto inicial da área em descrição; deste, seguindo pelo alinhamento
do meio-fio sudeste da Rua Marechal Hermes, no sentido sudoeste, confrontando-se a
noroeste com a Rua Marechal Hermes, a uma distância de 7,50m, chega-se ao vértice V2;
deste, visando o V1, com giro angular de 90°, confrontando-se a sudoeste com o passeio da
Rua Marechal Hermes, a uma distância de 2,20m, chega-se ao vértice V3; deste, visando o V2,
com giro angular de 90°, confrontando-se a sudeste com terrenos situados na Rua Marechal
Hermes, a uma distância de 7,50m, chega-se ao vértice V4; deste, visando V3, com giro
angular de 90°, confrontando-se a nordeste com o passeio da Rua Marechal Hermes, a uma
distância de 2,20m, chega-se ao vértice V1, ponto inicial da área descrita. Todos os ângulos
foram medidos no sentido horário.

EEB U2.1: Um terreno urbano, com área de 32,31 m2
, localizado no passeio da Rua Rui

Barbosa, Município de Carazinho, com a seguinte descrição: o vértice V1, ponto inicial da área
em descrição, situa-se na intersecção do alinhamento do meio-fio leste da Rua Rui Barbosa
com o alinhamento do meio-fio norte da Rua Pedro Vargas; deste seguindo o alinhamento do
meio~fio norte da Rua Pedro Vargas, no sentido leste, confrontando-se ao sul com a Rua Pedro
Vargas, a uma distância de 3,64m, chega-se ao vértice V2; deste, seguindo no sentido norte,
confrontando-se a leste com o passeio da Rua Pedro Vargas e terrenos da Rui Barbosa, a
uma distância de 9,64m, chega-se ao vértice V3; deste, seguindo no sentido oeste,
confrontando-se a norte com o passeio da Rua Rui Barbosa, a uma distância de 3,50m, chega-
se ao vértice V4; deste, seguindo no alinhamento do meio-fio da Rua Rui Barbosa, no sentido
sul, confrontando-se a oeste com a Rua Rio Barbosa, a uma distância de 8,75m, chega-se ao
vértice V1, ponto inicial da área descrita.

Cláusula Terceira - Das Obrigações da Cessionária

São obrigações da Cessionária:

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, nQ 1264, Centro

Telefone: (54) 3331.2699 J e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br


6

a) Administrar e manter em prefeito estado de conservação o imóvel objeto da
presente Cessão de Uso, bem como utilizá-lo exclusivamente para fins estabelecidos na
Cláusula Segunda, observada a legislação vigente.

~ 1° A Cessionária colimando salvaguardar o patrimônio objeto da presente Cessão de
Uso, responsabilizar-5e-á pela delimitação da área cedida, se assim for necessário, assumindo
na íntegra todos os custos operacionais de tal procedimento, bem como de todas as obras a
serem realizadas, sem quaisquer ônus para a cedente;

~ 2° E vedado à cessionária fazer, sem a prévia e expressa autorização do Cedente,
quaisquer alterações nos projetos paisagísticos, arquitetônicos e de engenharia nos imóveis,
objeto da presente Cessão de Uso, exceto os necessários à execução da obra prevista na
Cláusula Segunda do presente Termo;

~ 3° A cessionária somente poderá realizar edificações na área objeto da presente
Cessão de Uso desde que sejam vinculadas ao objeto da mesma, atendidas as normas da
legislação vigente;

~ 4° É de responsabilidade da Cessionária a comunicação, o Cedente, sobre eventuais
ocorrências que impliquem turbação ou esbulho na posse dos imóveis objeto da presente
cessão de uso, bem como subseqüente adoção de medidas judiciais urgentes para defesa de
suas posses, durante a vigência deste Termo;

~ 5° A Cessionária será responsável, civil e criminalmente, por eventuais danos que a
atividade descrita na Cláusula Segunda vier a causar a terceiros, sendo afastada qualquer
responsabilidade da Cedente;

~ 6° A responsabilidade referida no parágrafo antecedente perdurará enquanto estiver
em vigor a presente Cessão de Uso.

Cláusula Quarta - Das Obrigações do Cedente

a) Respeitar a posse da Cessionária nos termos ajustados;
b) Fiscalizar o fiel cumprimento do presente Termo.

Cláusula Quinta - Extinção

Este Termo de Cessão 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 enexequível, devendo o
referido imóvel ser restituído prontamente ao Cedente, observando~se o disposto na Cláusula
Terceira deste Termo.

Cláusula Sexta - Prazo

A presente Cessão de Uso vigorará, em caráter irretratável e irrevogável, até o término
do Contrato de Programa firmado entre a CORSAN e o Municipio de Carazinho, a despeito de
no caso em tela o contrato expirar em dezembro de 2035, sendo prorrogável por igual periodo
desde que renovado o contrato de programa e mantido o objeto descrito na Cláusula Segunda
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do presente Termo, sendo tal ato publicado no Diário Oficial do Estado, com a respectiva
Súmula.

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

Cláusula Sétima - Restituição do Imóvel

A Cessionária se compromete a restituir ao Cedente, em estado normal de uso ao final
da mesma, a área objeto da Cessão de que trata o presente instrumento, desde que inocorram
as hipóteses de prorrogação previstas na Cláusula Sexta.

Parágrafo único. A restituição de que trata esta Cláusula será formalizada mediante a
firmatura de um "Termo de Recebimento", após a realizada a devida conferência pelo Cedente.

Cláusula Oitava - Foro

Fica eleito pelas partes o Foro de Porto Alegre para que sejam dirimidas as questões
porventura exsurgentes da execução do presente Termo de Cessão de Uso, podendo os casos
omissos serem resolvidos de comum acordo entre as 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.

Carazinho, de de 2017.

FLAVIO FERREIRA PRESSER
Diretor-Presidente da CORSAN

MARCUS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA
Diretor Administrativo da CORSAN

Testemunhas:

DDV
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

MEMORIAL DESCRITIVO

Destinação da área objeto: EEB-UC- Estação de Bombeameto de Esgoto
local: Rua Farrapos - Vila Princesa - Carazinho
Área objeto: 30,00 m2
Na via pública

Um terreno urbano, com área de 30,00 m2, localizado na via pública da
rua Farrapos, em Carazinho, com a seguinte descrição: o ponto Pl (ponto
de amarração) situa-se na intersecção do meio-fio sudoeste da rua
Farrapos com o meio-fio noroeste da rua Marechal Deodoro; deste,
seguindo no sentido noroeste, a uma distância de 62,16m, chega-se ao
vértice Vi, ponto inicial da área em descrição; deste, seguindo no sentido
nordeste, confrontando-se a sudeste com a rua Farrapos, a uma distância
de 4,OOm, chega-se ao vértice V2; deste, seguindo no sentido noroeste,
confrontando-se a nordeste com a rua Farrapos, a uma distância de
7,SOm, chega-se ao vértice V3; deste, seguindo no sentido sudoeste,
confrontando-se a noroeste com a rua Farrapos, a uma distância de
4,OOm, chega-se ao vértice V4; deste, seguindo no sentido sudeste,
confrontando-se a sudoeste com a rua Farrapos, a uma distância de
7,SOm, chega-se ao vértice Vi, ponto inicial da área descrita.

iovanni Fiorese
E gO CIVil CREAfRS 104257

SEPLAN
PM Carazm\1Q/RS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

MEMORIAL DESCRITIVO

Destinação da área objeto: EEBllD - Estação de Bombeameto Esgoto
Local: Rua Aimorés - Vila Princesa - Carazinho
Área objeto: 21,00 m2
No passeio da rua Aimorés

Uma área urbana, localizada no passeio da Rua Aimorés, em
Carazinho, com área de 21,00 m2, com a seguinte descrição: o ponto P1
(ponto de amarração) situa-se na intersecção do alinhamento predial
sudoeste da rua Aimorés com o alinhamento predial noroeste da rua
Carlos A. Penz; deste, seguindo pelo alinhamento predial sudoeste da rua
Aimorés, no sentido noroeste, a uma distância de 9,96m, chega-se ao
vértice V1, ponto inicial da área em descrição; deste, visando P1, com um
giro angular de 270', confrontando-se a sudeste com o passeio da rua
Aimorés, a uma distância de 3,00m, chega-se ao vértice V2; deste, visando
V1, com giro angular de 90', confrontando-se a nordeste com a rua
Aimorés, a uma distância de 7,00m, chega-se ao vértice V3; deste, visando
V2, com giro angular de 90', confrontando-se a noroeste com o passeio da
rua Aimorés, a uma distância de 3,00m, chega-se ao vértice V4; deste,
visando V3, com um giro angular de 90', confrontando-se a sudoeste com
lotes situados na rua Aimorés, a uma distância de 7,00m, chega-se ao
vértice V1, ponto inicial da área descrita.

Todos os ângulos foram medidos no sentido horário.

G ovanni Fiorese
En CIVilCREArRS 104257

SEPLAN
PM Caral.mholRS
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EEB J1.D

PROPRIETARIO, PREFEITURA MUNICIPAL
A=21,OOm2
P=20,OOm
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

MEMORIAL DESCRITIVO

Destinação da área objeto: EEB-U1.1
Local: Rua Marechal Hermes - Vila Vargas - Carazinho
Área objeto: 16,50 m2
No passeio da rua Marechal Hermes

Um terreno urbano, com área de 16,SOm2, localizado no passeio da rua
Marechal Hermes, em Carazinho, com a seguinte descrição: o ponto P1
(ponto de amarração) situa-se na intersecção do meio-fio sudeste da rua
Marechal Hermes com o alinhamento do meio-fio sudoeste da rua
General Vitorino; deste, seguindo pelo alinhamento do meio-fio sudeste
da rua Marechal Hermes, no sentido sudoeste, a uma distância de 2,12m,
chega-se ao vértice V1, ponto inicial da área em descrição; deste,
seguindo pelo alinhamento do meio-fio sudeste da rua Marechal Hermes,
no sentido sudoeste, confrontando-se a noroeste com a rua Marechal
Hermes, a uma distância de 7,SOm, chega-se ao vértice V2; deste, visando
V1, com giro angular de 90., confrontando-se a sudoeste com o passeio da
rua Marechal Hermes, a uma distância de 2,20m, chega-se ao vértice V3;
deste, visando V2, com giro angular de 90., confrontando-se a sudeste
com terrenos situados na rua Marechal Hermes, a uma distância de
7,SOm, chega-se ao vértice V4; deste, visando V3, com giro angular de 90.,
confrontando-se a nordeste com o passeio da rua Marechal Hermes, a
uma distância de 2,20m, chega-se ao vértice V1, ponto inicial da área
descrita.

Todos os ângulos foram medidos no sentido horário.

G ovanni Fiorese
En CIVil CREAlRS 104257

SEPLAN
PM CarazmhoJRS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

CONCESSÃO DE USO
EEB U1.1 - ESTAÇAO DE BOMBEAMENTO - RUA MARECHAL HERMES

iovanni Fiorese
E if' CIVil CREAlRS 1042

SEPLAN
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EEB U1.1

PROPRIETÁRIO, PREFEITURA
A~16.50m2
P=19,40m
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• PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

MEMORIAL DESCRITIVO

Destinação da área objeto: EEB-U2.1
Local: Rua Rui Barbosa, em Carazinho
Área objeto: 32,31 m2
No passeio da rua Rui Barbosa

Um terreno urbano, com área de 32,31 m2, localizado no passeio da rua
Rui Barbosa, em Carazinho, com a seguinte descrição: o vértice V1, ponto
inicial da área em descrição, situa-se na intersecção alinhamento do meio-
fio leste da rua Rui Barbosa com o alinhamento do meio-fio norte da rua
Pedro Vargas; deste, seguindo o alinhamento do meio-fio norte da rua
Pedro Vargas, no sentido leste, confrontando-se ao sul com a rua Pedro
Vargas, a uma distância de 3,64m, chega-se ao vértice V2; deste, seguindo
no sentido norte, confrontando-se a leste com o passeio da rua Pedro
Vargas e terrenos da rua Rui Barbosa, a uma distância de 9,64m, chega-se
ao vértice V3; deste, seguindo no sentido oeste, confrontando-se a norte
com o passeio da rua Rui Barbosa, a uma distância de 3,50m, chega-se ao
vértice V4; deste, seguindo no alinhamento do meio-fio da rua Rui
Barbosa, no sentido sul, confrontando-se a oeste com a rua Rui Barbosa, a
uma distância de 8,75m, chega-se ao vértica V1, ponto inicial da área
descrita.

,

íovanni Fiorese
En CIVIl CREAJRS 104257

SEPLAN
PM Cara:MholRS
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CONCESSÃO DE USO
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EEB U2.1

PROPRIEíÁRIO, PREFEITURA MUNICIP
A=32.31 m2
P=25,53m

;ovann; Fiorese
gO CIvil CREAfRS 104257

SEPLAN
PM CarazlnholRS
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IGAM~
Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2017.

Orientação Técnica IGAM n!!2.614/2017.

I. O Poder Legislativo do MunicípIo de Carazinho, RS, por meio da
servidora Viviane Menezes. solícita 3fl<-ílise e orientaçao acerca do projeto de lei n~ 9,
de 2017, com gênese no Executivo e que tem por fim buscar autorização para
conceder o uso de bem imóvel do Município à Companhia Riograndense de
Saneamento - CORSAN.

11. É do Município a competência para a regulamenlação do uso dos seus
bens. segundo a norma contida no ar\. 13, IV, a Constituição do Estado'.

A concessão de uso tem natureza contratual e é dotada da
estabilidade Inerente a essa espécie de ajuste. inclusive por decorrênCia da fixação de
um prazo determinado. 1\ Iicltaçao, como regra, e obrigatória. A permissão é "alo
adminislralivo unilateral, discricionário e precário, gratuito ou on(:)rOSO, pelo qual a
Administração Pública faculta a utilização privativa de um bem público, para fins de
interesse plJblico". segundo a conceituação de Maria Sylvia Zanella Di Pietro!..
Formaliza-se por meio de um termo de permissão de uso: não depende de autorização
legislativa, exceto se a lei local assim o exigir; recomenda-se a realizaçao de licitação.
exceto quando relevantes razões de interesse público recomendar o afastamento esse
procedimento. Na autorização de uso, a utilização do bem pelo particular de forma
exclusiv<l se dá de tornlrJ extremamente prccárl<l. ou SGj8, inexisto a menor
estabilidade para a manutenção do alltorizado na posse c uso do bem. Deve ser
empregado para períodos extremamente curlos, não depemle de autorização
tegist8tiva P.se formaliza por meio de portaria. Ouando o tresp<'Isse de um bem pl'Jblico
tiver como beneficiário outro órgão ou entidade da Administraç50 Pliblica. o Ins\lluto
adequado será o da cessão de uso.

No emprego dos institutos retromencionados, estes poder~)o
pertectibili7.ar-se a título gr<:ltuito ou mediante remuneraçào ao Poôer Público

No caso em concreto da consulta, o instituto adequado será o da
cessã.o de uso. umC!.ve7 que a CORSAN integra a administração indireta do Estado do
Rio Grande do Sul.

1ArI 1:3r: cOlllpelel"lCli1 do MIJrilciI"lIO. illur!I ua rrevlslallil Consllhllçilo F(xi(Hillr- r8sséJlvaUéI J do !:.swdo,
i- .)
IV - dispol sobre il illJl0rizaçáo. oormlsslio c C0IlCCSS~'() de uso dos bens púhlicos II1UI1lCrpclJs
.' Dll'lETHO. I.Aafla~ylvla ZilllCllil D/relia AdmmrSlralivo. 22" 0(1. São P<Jlllo,AlIfls. 2009. p. 6~O c 55.

J

~
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IGAM~

A Lei Orgànica do Município consLllenlc assirn dispõe:

Art. 72 - Cabe ao Prelelto a adITllniSlraç,'3.odos bens municipais,
respeitada a cOrTIpetcncia da C~mLlra qlJillilo aqueles utilizados eln
seus serviços.

I .. 1
Ar!. 76 - O uso de bens mUlllcipais por lercdras só poderá ser feito
rncdi{)[lle concessão ou permissão a titulo prec;lrio e por tempo
determinado, conforme o interesse público o eXigir, sempre com
prévia autorização do Poder LegislêltivO.

Parágrafo Único - A concessão de uso dos t)cns publir:os. de uso
especial e dominical. dependerá de lei e concorrência e será re:i3
mediante contrato. sob pena de nulidade do alo. ressalvada a
hipótese prevista em lei ledcral.

Assim, vê-se que a iniciativa e a espécie legislativa estão adequadas_

I

~
/ .
\)

IV. Pelo exposlo, concluI-se pela viabilidade jurídica do projeto de lei Il" 9.
de 2017. podendo ser submetido ao Plenário. depois da manifestação das comissões
da Casa.

o IGAM permanece à disposiçào.

Marcos Daniel Leão
OAB/RS 37.981
Consullor do IGAM

., ,-
2

-------------------~,



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
••••••••.u

ORIENTAÇÃO TÉCNICA
165/2017

Matéria: Projeto de Lei n. 009/2017
Ementa: CESSÃO DE USO. IMÓVEIS
MUNICIPAIS. COMPETÉNCIA PRIVATIVA DO
PREFEITO. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller
Menezes Nunes ao Departamento Juridico desta Casa Legislativa, para que seja emitida
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei. n.
009/2017, de 20 de janeiro de 2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a cessão
de uso de imóveis do Município à Companflia Riograndense de Saneamento - CORSAN.

Os motivos constam em anexo fi minuta de lei apresentada.

Há cópia da minuta do convênio.

Ê o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

A competência material para a presente proposição de lei é, sem
dúvida alguma, do Município de Carazinho. visto englobar matéria local (cessão de uso de
imóveis pertencentes ao município), não havendo vícios, portanto, neste particular (vide
artigo 30. inciso I. da CRFB').

Correta. também, a iniciativa para se deflagrar o presente processo
legislativo, por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo
(vide artigo 53, inciso XXIII, da Lei Orgãnica local\

Adiante.

Pretende o projeto de' lei autorizar a cessão de uso de imóveis do
Município à Companhia Rio Grandense de Saneamento .•..CORSAN, estando os mesmos
devidamente discriminados na minuta de lei.

Sem maiores' delongas, constata.se que a cessão de uso de
imóveis municipais a outras entidades federadas se trata, a bem da verdade, do chamado
mérito administrativo, juízo discrícionário a cargo exclusivo do administrador localJ_

\ Art. 30 Compele nos Municipios:
l-legislar sobre assuntos de interesse local:
, Art. 53 - Compete privativamente ao Prefeito:
1.1
XXIII - propor ao Poder legislativo o arrendamenlo. o aforamento ou a alienação de próprios mumcipals, bem
como a aquisiçAo de outros, medianle préVia avaliação ou licitação. conforme o caso;
3 Art, 72 _ Cabe ao Prefeito a adminislraçao dos bens municipais, respeitada a competOncia da Câmara
quanto àqueles utilizados em seus serviços,

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - FoneIPABX: 54 3330.2322 • CEP 99500.000 • CARAZINH IRS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/00 1-52
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CIWlIII.D

Salien!e.se, apenas, que a aprovação do projeto de lei poderá se
dar por maioria simples. por não ser caso de alienação (transferência de domínio) de
imóveis (art. 73, inciso I, da Lei Orgânica").

Por tais razões, a minuta de lei é viâvellecnicamente.

Ê a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juizo.

e fevereiro de 2017.

o BOURSCHEID
oder Legislativo

••..
•

~ Art. 73 - A alienação de bens municipais. subordinada a existência de interesse publico devidamente
juSllficadO, será sempre precedida de avaliação e obedecera as seguintes normas:
t - quando imóveis. dependera de autorização legisl<lliva. medianle manifestação favorável da maioria
qualificada dos Vereadores e concorrência publica. dispensada esta nos casos de doaçAo e permuta:
[.. 1

1
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E,?TADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
••••••••.D

COMISSÃO DE .JUSTIÇA E FINANÇAS
PAltECEH

I'nnlccl' n° OIG/20lí
Projeto (hl Lei nO OO!)I!í
Aut.or: 'Executivo Municipal
Ement.a: Aut.oriza ccs~ào de liSO de imóveis cio Município a Compallhia Riograndcn~c de

Saneamento - CORSAN
RelaLoI': Marcio.Hoppcn

I{clat.ório
1. A matéri<l em anúlisc, de auto"ria do ExceuLivo Mllllieip,-~J. lramita nc!;ta Ca!:5<l

Legislativa, sob li forma de Pl'ojcl.o de Lei. l.endo coma objetivo tl Ementa acima cilad[l.
2. Atttndendo ils nornul.S constitucionais de t.ramil.açào que disciplilHlIll a lllHl,êria. o

rcrel'ido Projeto de Lei eSI.H soh a l'espon~HhilidHclc desta COl11iss~o para que seja
elaborndo o pm'eccl' sobre gUfl legalidade. constitucionalidade e rcgiJllCllt.a1idad(~.

:3. Acostou-se o parecer jlll'ídico .1GSf20 17.
Voto do Helator

.\. Conclui.se legitima n iniciativa desLn -proposiçüo de lei, tcndo em vista se Iratar de
int.eresse local e i:.erprivat.iva do Chefe do l)odcr Execulivo. não havendo vícios.

\. Da mcsma forma, consl.at.<H:;e flue fi. cCHsno de u~o de imóveis municipaiR 11 out.ras
entidades federadas se trata, a hem da verdade, do chamado méril.O administrativo,
juízo dif:;cricionál'io n cargo exelusivo do administrnclor local, port.anto nüo h,l
fluaisqllCI' indícios de ilegalidade c/O li in(;onst.illlcionalidade.

2. Por tal },<-IZ30,VOTA o .Relnlor pela const.it\H:ionalidade. legalidade c viabilidade du

Pre~ent.e Projeto ele Lei.
:3, O!' demais inl(~gr,-lI1tc~da.Comi~süo VOT.\RANllJ£ ACORDO.

Saln de Reuniões Aniôpio -Libório Bcrvian, J Gde fevereiro de 2017.

fJ~1'arbl"l~
, ~d

.' ente

- :êdrw
~o PCdl'OAl\llllllH?rqued

Vice Presidente
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
•••••••.D

COMISSÃO D" OHDEM "CONOMICA E SOCIAL

I'ARI';CEH..
PanlCCI' nU 016/2017
Projet.o de Ltli n"OOWlí •..•.p

Aut.cH': Executivo.Municíllal

Emcnt.u: t\ul.ori!,R. .cessHo de u~o de iillóveis do Município li Compnnhil'l Riograndense de
S~lnC::ltll(ml.o. CO'RSAN...
Helntol': Dnuiel \Vaher,

• Helatório

I. A Jlwl-él'ifl em onlÍlise, de :lu!ori<'l do Poder Execut.ivo. \,]'mnit.f.l ne~l.n Cilsn Lea:islnt.iv".
80b a forma de !'l'ojeto d(! Lei. lendo como objel ivo fl EmeJlta acima ciiadn. -

2. Alf'lldendo às IlUrlll:l$ regimelltai~ de t,ramit.açiio que disciplinam fl mat.él'ia. o referido
Projeto de Lei est.<Í~oh a rcsponsnbilidHdc desta (',,()missão para que seja elaborado
parecer sobre flspeC:I.os de ordem econômica e suciH1.

:J. Acost.ou-se pm'('cer jurídico.

Voto do Hclator

'L i\dola.sc o fundamento ~Iop<m~ccrda Comissão dc .Iustiçn e Finanças.
5. Sendo impreRc.indível a ccdência de~~e imóvel P:UfI que Reja fcita a est;lçiio de

hombenmenlo d~ e~golO.
(l. AdelllHiR, nno se vnrificfl imlKICíO IlPgativo nn economia e na so(:iedfldl' local.
/. Por t.alraz~1o~VOTA o RcJrll,or de ncordo 1:l0I'nljclO de L..ei.
S. O~ dcmni~ integrantes da Comissão VOTARAf\1 DE ACOHIJO,

,
SalfI ~e Reuniões Antõn,, ibório Bcn'ian. 1Gde fevcrciro dc 201í.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHOIRS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.90v.br www.camaracrz.rs.90v.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.90v.br
http://www.camaracrz.rs.90v.br
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SIM NÃO- -

- -Araor GaJdino Tomaz Ausente Ausente
Anselmo Britzke XIClaylon ~ereira L X

--Daniel Weber X
Erlei Vieira X
i Estevão De Loreno

1
Presidente Presidente

Fábio Zanetti X _!Gian Pedroso T X
1-

-

Janete Ross de Oliveira X
i João Pedro Albuq~erque X

- -Lucas Lopes X
LUIS Fernando Cosia X 1--- l-I Mareio Hoppen X,
TOTAL 12



E!3TADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CorolinhO?ü de !everCíw de 2011
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LEI MUNICIPAL N" 8.180, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017,

Autoriza a céssão de uso dE' imóveis do
Município j Comp~nhia Riograndense de
Saneamento - CORSAN.

o PREFEITO DO MlJNICíF'IO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO C31<ANDEDO

FAÇO SABER que o Leglsl<l!ivo aprovou e eu sanciono e promulqo 8 seguinte
Lei:

Art. 1° Ficé1 o Poder Executiva autorizado a ceder, para tins de uso, nos tem"lOs
da mlnul<'l <mexa, ~ Companhia. Riogmnden:-:,e de Saneamento - CORSI\N, 8S seguintes
IHlovel~;:

a) EEB J1C: Um terreno urbano, com órea de 30,OOmê
. Iccatizado na via

públiC<:l da Rua Farrapus, Municipio de Car~?:inh{l, r:om a seguinte oesCílç~o: o ponto P1 (ponto
de aman",y.so) situa-se n~ rntprsf'cçJ'lo do meio-rio sudoesiE da RtJ8 Forrapos Gml1 O meio-fio
noroeste da Rua Marechal De,ldoro; deste, seguindo rlU sentido noroeste, i:i urna distilr,cia de
62, 16m. cheoa-se "o vé,ilce V1, ponto inicial ria área em descrição: deste, seguindo no sentido
r1ordeste, confronl;-mdo-:se a sudeste com 3 I~ua FFlrr8pos, 8 uma distancia de 4.00rn, chega-se
30 vértice V2, deste, seguindo no sentido noroeste, confrontando-se 8 nordeste com a Rua
F<lrr:ip0:";, ri umél dislJncia de 7,50rn. chega-se JO vértice V3, deste, seguindo no sentido
sudoesle, confrontando-se a noroeste com a Rua FalTapos, .s.unia dIstancia de 4,OOm. r.hega-
se ao vértice V4: deste, seglJlndo no Sf;ntido Slldcste, cor.frontando-sc <) sudoeste curo a Rua
Farrapos. a uma distância de l.SOm, chegél-sc ao vertice V1. ponto inicial da "'ma descrita,
conforme nl€nlcrléll dcscrillvo e m.1p:i de lor-3lizaçao que são paJtcs intcgrar,tes desta Lei,

l~
, \,

,

b) EEEl J1D Um;:} c'lrea Limem;;!, locrtll;;:ada no passeio da Rua Aimoré~,
MunicípIo de Carazillho, r:om 8re,<)rie 21 ,OOrni, com a seguinte descrição: o ponl0 P1 (ponto de
amarração} sitlJ8-Se na intersecção do alir'ltl:imr:nto oredizJl sudoeste d<ClRua Airnoré~ com o
~linho1menlo pU-ldi.í-l1 noroeste da RU<3 C<3r1os A rmlz. deste, seguilldG pela alinhamenlo predial
slJcJüest9 da Ruo Aimoré~~. 110sr.ntido noroeste, <3uma d',stâólÇIÇl de 9 96rn ..cr,cg8 se 30 vértice
Ví, ;)onto ínicial da ~re21 em descrição: desle, vls:ando P1. com url1 giro angular de 270'"',
conlroritanrlo-s8 a sudeste com I) passeio ria Rua /\imorés, ;;1Ilm8 distancia de 300m chega-
se ilO vértice V2: dAstP., visando V1. com gim ",nglllar de 9V', conf;ont,mdo-sE- a norop.slr; com
a Rua Aimorés, a limo distància de 7.00m, C~ICf.1J~,e30 vér-tice V3. deste, visando V2, çi)m gira
AnglJI8r de 90u, confrontando-se (1noroeste com Op8sseío da Rua fl.lrnorés, A uíTla distância d~
3,Oüm, chega-5p. 80 V4, deste, vls<.1ndo1J3, com um giro anguta de 90", confronumrlo-se êl
sudoeste com lotes situados ,'la Ru.:J Aimorés, <3uma dist;3ncia de 7,OOm, f;hegavse 20 vé:rtice
V1, ponto lI1lGla! Jâ área descrita Todos cs â,lgulos foratT, rr,p.cüd{)~.; no sentido horaílo,
confonlie memorial (!;:;scriti'Jo e mapa de loc<:.!lizaçào que são oar/e::;; Integí8ntes dRSt8 l.el

c) EEB U1.1: LJrn lerreno urMno, com área de 15.50m"", localizado nc
passeio da Rua Marechal Hermes, Município de Car",Zlnho. com a seguinte descnção o çonto
P1 (ponto de 8m<:nraç8o) situ3-se n3 intersp.(:ç~o do rnciL~-fíosudE:-s1e ria nlJi-l Marechal f lerrnes
com Q alinharni.!nto do melo-lia s~Jdüesle ela Rua GenN;:;1 Vi/mino, deste, SE'!(luindo pelo

WWw.Ç>l.~.•illho.: ••.gQv.br
AVllnl11~ Flore3 d,1 CWI1t(l, ll" 1264, Cel\tro

1 el~lonfl~ (54) 333 1-1699 I C--lTlil'\' préfé;llll':l@<"~r-a11 i\M_!'!',!]o'J rJf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

êlhnhamcntodo mcío.fio sudeste da Rua Ma~er:r,~1Hermes, no sentido sudoe~tc, a uma
dist;)r.cia de 2.12m, che9Cl-se ;10 vértice V1, pCf1lu Iníci81 da area em (jescnção. deste.
segulr>do pRlo Glinh~mento do rnei()-~o sudeste da RU8 M8íf!chal HCI111'.-;$,no ser)tido sudceste,
con1ronlalleb-se tt flcroeste com a Rua Mal"echal Hermes, a urna distância de 7,50".." chega-se
ao vúrlice V2; deste, visando o VI, com giro an~,lu!ar de 90", confrontando-se a $lldoclsle com o
pf:lsseio da RLJ;) MJcechal Hermes, a uma dlsliirlcla de 2,20fTi, chegi3-sF. ao Vr,nICC V3; deste,
visJ:f1do o \/2, c.om giro angulAr de ÇJOo. confrontando-se a sudeste wm lefl'énOS situados na
Rua MJrecholllermes, a uma dist<inCl:-:1 de l.50m, c;1ega-se ao 'Jéf11ce VI); deste, visClndo V3,
com giro ~l1gul;:lr de 90'1, confnJlll<,mdú-se a nordeste cem o passeio da RUi:! Marechal Hermes,
.J uma distancit;l de 2,20m, chega-se <)0 vértice V1, palito inicial da {lrea (jescilli:l. lodos os
ãngllICl~) fomrn merlidos no s(~r1t;dohorário, conforme memorial descritivo e map<:l de locCllizaç50
que S80 paltes inlegr<'lntc:s desta Lei

<I) EEB U2.1: Um terreno urbano, com ::tr88 de 32,31rn;',. lo<.:alizado no
passeio d~"1Rua Rui B.;ubosa, MunicípIo de Carazinho, com ;:I s~:guinte descl"I\:':~o. o vértice V1,
ponto inicia! dOI ãrea em descrição, situa-se na intersecção do ~linh8mento do mClo-fi.:') leste da
Rua Rui B~HbOSJ Gorn o iilirÜliiinentn co meio-fio o1o,1ed<'l Rua Pedro Varga::;: des1e seguindo o
olinhJnlento do meio-fio norte da Rua PedpJ Vargas, no senlido leste, conlrontando-se ao sul
COrri a Rue> Pe<l;o Vargas, LI um::t di51ãncia de 3.G>1f1l, chega-se ao vé~tice V2; deste, seguindo
no ,;entldo norte, confrontar,do-se a !estc com o passeio da HUi::I Pedro Vargos e terrenos da
HUI Barbosa, a urna distânçi" dp- 9,6-1m, chega.se ao vértIce V3, desie, seGIJir;do no sentidc
oe~te. confrontando-se a norte com o passeio da Rua RUI garbos£}. J uma dlslãncI8 de 3,50.11.
cheg8-Sf! ::lOvértice V4; des:e, seguindo no ;<;IÜlhF.liIenlo do meio-fio da Hu2I Rui B<1rbosa. ('C
sentido sul, confrontando-se a oeste com '" Rua Rio 88rt)OS,"!. ;:I urnü dist;:mcm de 8.75m,
chega-se ao vértice V1, ponlo lnlclal da áre-3 de3crita, conforme memorial des~(III"O 8 !naoa de
IOe<;lHzaçãoql)P' são partes Integrantes desta Lei.

Art, 2" Os imóveis objeto da presente cessão de uso dcstinahl-S€ a Implanlaçêo
das ES\"lçfleS Ele'Jal6rias de Esgoto Bruto - EEB - J1C, J1D, 1)1 'I ~ U~ 1, f.l8!tes i~,IF;gf;'lnt8s
dos Sistem8 df! Esgol;:;rnenlo Sartlt2HIO de Cor;)zín!lo.

Art, 3° A ce,~sãü âutonz:ad3 pelo artigo 'I" vlgorarj em ct1r!iter IfTctrJtável e
irrevog:\vel, até o termino do Contraio de Prograrm:l Firmêldo entre 8 CORSAN e o Mur.icirir: de
Cafazmllo, 8 despeito de no r.8.S0 em lei"" o conti<Jto expirar em dezembro de 2035, sendo
prorrog<ivel por igual pel'ÍDdu. desde que rencwldo o CD!lhdlo de prO[l:-;'lmH 8 rrl<:"lntido o objp.to
descrIto no ~rti90 2<1.

Art. 4° A cessão dc uso extinguir-se-á. Hp6s ü devida :ormali.1.a:;-do. ,;)elo
descumprimento de quaitiquer dJ$ obrigClçi)e~ pactuauas, pel<J ~uperveníencla de normJ legal
ou de:: f<lto administrativo c.ue o tome fmmal ou materialmente im.m~qüi ••.81, devendo os
rd(-~ridos imóveiS serem restituídos prontamente 30 cedente, observando-se o (i1sposto no
êlltigo 5° da preser'1te Lei.

Art .. SClA r.p.s~f1c c1e uso prcvis!s ",!sla Lei é de caráter não onerosa, incumbindo
ri cesslOnaria () cwnpmnCrlto das seguintes Obrigações'

, - ~ I - Adrninistr<lr e manter em r~.-fFito~st;H10de conservaç..'1o ("J imóvel objeto dJ
\J presente (J:'ssao de uso, bem cn:-:lO u:il,;:ã-IG exc!usivamcnte :}ara 05 fins;:; que foi proposto;

J \ _-.v.cdr<lllnh.c.~,gQv.br
I. Av•••,,;(J~nO'H. d.il:::u"h". n' 12S<!.C",,!ro

T(>le!OM: 154) 3331-2;991 (.--mall: P!"1lf91~ura@t:lIraz:::lho""',SJcv.b,
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11 .- A CeSSIOl1~rl~. colim8ndo S8IvdQlJ<'lrrl~r o patrimànlo objetu ua IJre!';€nte
cessão êe uso, r'€spon$ê1biliLar-sr-!-~ pela defirnildç::iu da área cedida, se assim for nec.Bssário,
assumindo li8 ínlt:!q";] todos os cllslos ope,acionais de \;':11procedimento, bem como de lod<'ls
as abr3S J sef8rn realizadas, sem quaisq\Jp.r ónus parõ! a cede,lle.

I!I - É ved8do A ces5ionjria fZlZ.Cf,sem a prévia e eXp[essa autorização do
cedente. quaisquer ",Iterações nos projetos raisaglsticos, arqulteiünleos e de engenharia nos
imóveis objeto da presünte ceSS80 de US8, exceto os necessárics à eX8ClJç.:JO oa obra prp.vistJ
no Ar! 2° desta Lei,

IV - fi. cessionarJ<3 somente poderá realiZélr edificações n;; jre8 objeto da
presenic cessão de uso de~de que sej<)m vincui8d;)s 80 objeto Ui:! fTIesm<'l, atendidas 3S
nOm1;:l:-i di-! legislação vigente;

v - t. de íesporl~;)bilidade da cessionária <J WrnUllloC<lç3.U a cedcnle, sobre
eventuais ocorrências au~ Impliquem lurb.o.ç.JJ OJ,JE~sbLJlho na posse dos imóveiS objeto da
presente CeSSa0 de IJ~O, b(~If, (;ornc subseqüente adoção de flll',did<'ls ludlclais ur~.!p'r~1Rsp;:;ra
dAfRS8 ::le suas posses, durante e vigência d8 cess80.

VI - A GEssíon;)ria será lé<spurlS;'lvel, ~ivil e crlr:1lnalrnente, p(Jr eventu81s danos
que ó atividade dl':SCrit3 no Art 2<J vier a C::lUSRr ,.. l,.,rc8iros, sendo afastada qualqucr
respons;3bílidade dó ced8nle:

VII - 1\ rcsponsat:ílidade referid;J no inciso VI perdurará enqui-!nto r>stlver em
vigor il presente c.essão,

Art, 6" Esta Lei ~rlhô-:l em vigor na data de sua publicação

G",binelr.: 110 Prefeito, 20 de fevereiro de 21)17

Reglstrfl-se e publique-se no Painel de
Publicações dé3P~p.fpitllrCl

L8RI UJlZ BOLEr'
Sp.c.-el.áriO da A<
[lD\'

WWW.o)ra~.r.hr..- rr,.gQV.Q(
,il,venidaf'lOIt'Sç<lCunha. n" 1~, Centlo

Telefone' (~JB31-1li99 I C-1l1,1I1:pret(lillJr:l@f...1razjtlh:)_~ 8.c~.br
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TERMO DE CEssA0 DE USO

Termo de Cessão de Uso que celebram o
Municipio da Car.azinho e a Companhia
Riograndense de Sanoamento. CORSAN.

o MUNICíPIO DE CARAZINHO, peS$08 jurídica ele direiio publico, com sed8 na Av.
rtores da Cunha, nO 12(')4 lfH,c:rilêi no CNP,J sob nO 87.613 535!0001-"IG, dorôlVôln\c denominado
CEDENTE, rlí!sle ;ito representado por seu f'lefeitn MlJr1icip~JMlr. TON SCHMITl. brasileiro,
caséldo, empmsário. portador da Car1eira de Identidade n" 1020421022 SSP/PC HS e do CPF
n(] 584 588 168-49, residenle e domicifiôrio n;o Rua MiJfCllio DiÇis, nO 662, em C8rJzrnhoIRS,
Ct:LEBr~A com a COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN, S:J(;iedaue
de Economia Mist3, inserit.] no CNP ..J sob d' 92.8027l:!4100U1.tlO. com :;ede em Porto
I\lcgrc/RS, silo r1f1 1l:11i'l C':alrlas .!l'miaf, nO 120. 18° andar, neste oto represf;ntad<J pelo .o;;eu
Diretor Presidente FLAVIO FE:~REIRA PRESSER. brasileiro, divorciado, Engcnhellc Civil,
Carteira de Identidade nCl 5000478809 - SSPiRS r: CPF n" '1~)L.'190830-00, residente e
dom!r,lliaco na RUf1Dr. 83rcelos n" 622. Ba~rro Tristeza, Porto l\:egre/RS e pelo seu Diretor
Admini5trativQ MARCUS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA, hfRsileiro. f':<1saon, Bar:harel em
Direito, portador da C<)rteira di:? Ide~lidade n" 9077~J87HOS- SSPtRS e do CPF nO 000 o?;' 630-
92, residenle c domiciliado na Rua Duque de CaxiÇls n° 1735. apto 1305, Bairro Centro, Porto
Alegre/RS. DO final as:;inado, dorlivante denominada simp!esmenle CESSIONÁRIA. o presenle
TERMO DE CESSÃO DE USO, so;:. as fom13s e condiçôe.s constantes nas c'#lusulas
seguir:les

Clilu$ula Primeira - Fundamento Legal

Artigo 53 dtl Lei Orgânica Municip81 e Lei Municipal nO 8.'180/17,

CI~LJS(JI<lSegunda - Objeto

o presentp. inslnlmentn tem como ohjeto Zi Cess50 c1e Uso grÇltuit~ de 8reas pl'Jbliças.
destinadas às implêJr1lações déiS Fst<3çõr;s F-1p.v8Ióriéisr!e Esgoto I3rllto - EF:13- .J1C. J'10, 1J1.1
é U2.1, parles int(~grafltesdos Sistem.a de Esgotamento Sanililrio de CíJríJzinho_

Descrição das áreas

EfB J1C: Um ICITcno urb;:Hlo. com 8rea de 30,OOrn2, localizado na via pliblica da í<ua
~~)rr8pos, Municipio de Cara7.:inho,corn i;l s~-guinte cteSCl'iç-Bo, o ponto Pl (pomo de amarraç~o)
situ ..~-se nJ illtersecç~o do meio-tio sudoeste da Rua Farrapos com o meio-fio noroeste da r~ua
Mõ]fech<:ll Deodoro' deste, seQLJindo no sentido noroeste. 8. Lmli:1 cilsto1nci;) de 62, 16m, chega-se
ao vértice V1, pDnto íniclõ11 OeJ jre~ em descriçáo, deste. seguindo no scnl1do nordeste,
confrontando-se Cl sudeste com <1 ,~U;j F8rrapc5, J uma distilncia de 4,00111,cheg<Jse ao
véilíce V2, deste, seguindo no sentido nOrDeste. c:lr1tront3ndo-se a nordestp. com a RU3
Farrupos. a Unli:l dlst;Hlcia de '/ ,50m, chega-se (i0 vertice V3, deste. seguindo nD sentido
sudoeste. confrontando-se a noroF.stF. com '" R~Ja Farrar::os. a uma distância de <1,O:lm. chE:ga-
se ao vértice Vt1, deste, seguindo nc sentido sudestE. confrontando-se <'l~Ilci:::e;:;te corn <l Ruo
F;:;rr::Jpo::,<luma di:;t;:}nci:l dA 7 SOm, chega-se .so vértice Ví, ponte Inlclal da ále;.j desCfIl;.j

w<Wõ.carnzi n 110.1"3.90V_br
Aven,,1il 1'1""""_ ,l" C,mh,,_ n' 17f><1. Cl'!nlro

TIlIf>I()'l~' jSA) :l~31-7151õll1 e_rl1.,il: ;;>n:fl.'ilur<!,@ç"r,uinho,r...gov.br
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Cláu~HJla Terceira ~ nas Obrigações cla CessionáriaV\
(

EE8 J1D: Uma <lrea urban8, IOC8lizJda no p8sseiu Ué! Rua Aimorés, MWlIcipio de
Carazinho, com árer.t de 21 ,OOrn2,cem a seglllnte descriçao o ponto P1 {ponto de amarração}
situa-se na intersecçâo do allnharnenlo ore<:l<:ll SUdQ8StP.d:, Rua Aímorés com o alinhamento
predial noroeste da Rua Carlos A. Per.z desle, scgtúnco pelo alinhamento predial sudoeste da
Rua Aimorés. no s~ntido noroeste, ~ uma distância de 9,GSm, chega-se ao vertice V1, ponto
iniciai dí:l área em descriç.3o; deste, visando Pl, CJnl um giro 8ngular de 270°, confrontando-se
a sudeste com o p.3SSeID oa RlJ~1Aimorés, a uma d;stjnc-i~ d~ 3,OOm, chega-se '-lO vertice V2:
deste, visando VI, com giro ;,mqular de 90~. (:r.1rlfron~<:mdo-se;1 noroesre com ~'iHua AlrnorEls. a
uma distância de i".OOm. cl)ega-se êlO vértice \/3. deste, visando V2, com giro angular de 90°,
controfll<llldo-se (l Iloroesle com O passeio ri;) Rua Aimorés. B uma distância de J,GOm, Che~}3-
Si; ao V4, deste, visar Ido V3, com ~rn fliro angular de 90:.0,(;onfron:ando-se (l sudoe:>te com
lotes sitlJ<ldos na Rua Aimorés, a uma dlst;lrlCla de 7,00111,chcga.se ao vértice V1, ponto inicia!
da areJ descrita. Todos os flngulo$ for<3rJi múdldos no sentido horilrio,

£EB U1,1; Um lerreno urbano, c;Orll ~reél de 16,SOrn', localizado no passeio da Rua
Marechal HC'I'n18S, Munidpio de Carazillho, <;ürrt a seguinte d8$Crlçào. o ponto Pi (ponto de
amarraçflo) silua-se no intersecção do melo-fio sudeste da Rua Marechal Hermes com O
,~Iinhamento do meio-fie sudoeste ca Rua General Vitorino: deste. seguindo pelo alinhamento
do meio-lia sudes!c d::t Rw; Marechal Hermes, no senlido sudoesle, a urna dislt'JnciJ de 2, 12m,
chega-se 80 vértice Vl, ponto iniciai dn ilrea eni déscdção: deste, seguindo pelo allnham2fll0
do meio-fio sudeste dÇl Rua Marechol Hermes, no seJ1iido sudoeste, confro'l!,mdü-~e i:i

110r:..J~::;t8com a RU3 Marechal Hermes. a IJlnH distância de 7,SOm, eheg8-se ao ve,1ice V2;
deste, visando o '11, com giro angular de ~JO",confrontaf1do,~e. a sucoeSiC cem o p8-sseio da
Rua ~"";m:chal Hermes. <) uma distància de 2,20m, cr,-2ga-se ao vertie-e V3; ceSle, Visando o V2,
com giíC angular de SOo, confrontando-se <; ~'ilJdesle com terrenos situados na Rua Marechol
Hermes, a uma dislZincia clt: l,SUm, cheg<;l-se ao vértice V4: deste, visando V3, com 9110
arlgular de no", confronl:H1[jo-sc ~ nordeste com o pa::;sclo da HU8 MareülJI Hermes. a uma
dislÔI1,::iZlde 2,20rn, ch0gJ-~C' 80 vcrtlce Vl, ponto IniCiai dôl é'lr8,J descrit8. Todos os àngulDs
foram llledidos no sentido Ilflr<irio_

EEB U2.1: Um lerren:) urhano, C:JrtJ ê:Íiea de 32,31rn:', IOCi:IIIl.êldo no p;)sseio da Rua R~JI
8arl)0501, Munidpio de Carazinho, com a scguíll1e descríÇ-tlo: o vértice V1, ponto inicial da área
f:.'n rl~5crição, situJ.-se no intersecçõo do 8linhalneQto do melo-fio leste rir~ RIJ() nUI l:3arbosa
C0l11Ú Clllrli1iJnlcnl0 elo meio-lio norte da HLJ;~Pedra \/argéJs de:,tc scgulr:do o Jllnh,Hnenlo do
meio-íio norte dJ Rua Pedro Vargas no "eí1lid() leste, confront,mdo-se ao sul com J Rua Pedro
Vargas, a urna di~í;;'mcio.de 3,54m, chego-se JO vertice V2; deste. seguindo no scnido flOrl~,
confronlond:)-se a lesle com <.lpas:;elo da Hua PediU Vargas e terrenos da Ruí Barbas;;, a
urna dist8nr;ia de 9_64m, chega-se 00 vêrtice V3; deste, seguindo no sentido oeste,
confront,:Jndo-se a norll,:; curn o passeio Ud Rua RUI Barbosa, ;) um8- dist<:lncio de 3,SOm, chega-
se ao vcrtICe V4, deste, sAguinrlo no alinhalfll'!nto do rTH~io-fi()da r~ljaHui Bdrbo5J., no ser,tido
sul, ccnfron!;;nrio-se,J oe::;te (:om 3 Rtw Rio BJri)('ISo, "um;) distancia de 8.7:irrl, clleg3-se 80
vértice V1. ponto InlCI~ll dC1drea descnta
'I
I

SdO ubrlÇjações d~ Cession6ri"l:

VO"'W cMari"ho l'S_gov_br
Avanl(l.1 "IOIQS d" Cunllil, ,,~1264, Crntro

Tclcl(}IIll:j54) ]1J1_16!l!lI (I-<n~II:~r",t&I!U~'r.I:rl •••ho rt;.~.:)v_cr
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PRE:FEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

a) Adrninlslr<:lf c manter em prefeito cslndo de cOIlseóvaçáo o ifl)óvel objeto dZl
presente Cessão de Uso. bem como uliliz8-1o excluSlvamen1e pêlfil fins esl;)belecldo~, na
CI,311S1Jla Segund3, ob~.erV<Jd;:'lê1legi518ç..âo vigente

~ 1° A Cessionória collmando salvaguard<'lr o p8trimónio objeto da presentp. CESSHOde
Uso, responsabm7.ar-se-ó pel8 delimitação ria are;) cedida. se i1!';simfor nf-lcessárro, assul~~indc
na inl8!=lra lodos GS (;ustos operacionais de tal plOccdimento, bem como de todas as ()br~::; a
serem rt~alizada$, Sem quaisquer ônus para a cede.rlte;

~ 2" É vedado 3 ,R,:!'>SIOflána fazw', sem a prévia e expressa autori;;:açáo de C(.,denle,
quaisquer aUef;;lções nos projEtm; paisagísticos, arqUitetônicos e de engenharia nos ImóveiS,
objete da presente Cessào de Uso, exceto os necessârios tl exe:::uçãc, d7-lobra prevista na
Ctóusul.a Segunda do presenle Termo:

S 3'" A cessiol18ri,J sarnentc poder8 reJlizar edificaçc,es na ,'llea objeto da presente
Cess50 de Uso desde que sejam lIinculôd3S ao objeto da, mestll\-!. atendidas DS normas d<1
legislação vigente;

5 4C É de responsêll::.ilidade da Ce.ssionJrl~ a comunicação, o Cedente, sobre Eventuais
ocorrencias que ímr1iquem tLJrbaç~o ou e~bulho na posse dos Irnóveis objeto d3 presente
cessão de uso, bem corno subseqüente adoça0 de medidas judiciais urgentes para defesa de
suas posses, durante a vigénciâ deste Terrno;

~ 50 A Ce5sion;iri~ será responsável, civil e :::rillllllalnlCnle, por eventuais danOS qu::: a
âllYldade descrita na Cláu~ula Scgund<l vier J CallSiJr a terceiros, sendo <::Ifaslada qU<llquer
rcspons<Jbilidade da Cedente:

s fiO A respons~bilid;~dc rr;fendCl 110p<'lré'lgrafo nntecedente perdurar.:'! erlquanto estiver
em vigor I) presente Cessão CP. Uso

Cláusula Quarta - Das Obrigações cio Cedente

~) Respeit,1r" pO!>SBda Ces!ilonárli:l nos temlOS ajustados,
b) FiscJIl7ar o fiel r.umrrirnento do presente Tcmlo.

CI<Íusula Q~ljnta - Extinçao

Este Telrno de Ces:;~o de Uso extlnguir-se-á, 8pÓS a OF,!Virléi tormaliL;açjo, pelo
descumprirnento de 1uaisquer das dálJsulas nele p<::Ic!uadas, pela superveniência de norma
legal ou de falo Cldmil1istrativo que o torne formal ou m8Ieri;:drr.ente enexe"luivci, devendo o
refe:'ido imóvel ser re~tituldo pronlélmente DOCedente, obser'.';mdo-sc o dl~posto na CI;'!usul.,
-I erceir", <ies;e I ermo

Cláusula Sexta - PrS20

. A rresente Cess50 ele Uso vigor<JriJ, ern C8r8ter irretrBt8vel e irrE'ivog;ivel, ",Ié :J térr11l."lo
i Ji)JJ~ldo Conlrato de Programa flHlla:Jo entrl-! a CORSP..~ e (j MUillclpio de Car?zinhC, ~ despeil? de
V \ no C..aso em tela o contrato expirar em dezembro cc _2035, sendo prorrogavel P?r Igual peJl{ldo

desde que renovado o cunti ato de programa e mantIdo o ObJB:0 d8SCllto na Clausula Segunda
WIt.-Wf".;;HaZJnllO,~_jJov.hr

! \ Aveni,,," Flo'~K ,In Cunha, ,," 1l"(j4,C""lrn
, T('ICfQn~, [$4) JJJ 1,2(l~';I1c.rnail: l)rdCllura@.J.ciuaZJnho., •.•.y()v.h'

mailto:lrdCllura@.J.ciuaZJnho.,
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;

do presenle TenTlo, sendo 1031ato pub1icêtdo no ni:~rl() 011(;1<:11 do Es;ado, com 3 respectiva
Sumula.

Paragrafo lmico, O término da presente Cess~o ocorrerá apôs a kmnaiização da
correspondente notificação judicial ou t~xjrailldlGlal com tal objetivo

CláuslJla SCtima - Restituição do Imóvel

A Cessionaria se compromete a restilUlr ao Cedente, em estado normal de uso aa final
dil mesma, a área objeto d8 Ces~t'lo de que Ir<õlt<1O presente Instrumento, desde qllP. inocorram
as hipóleses de profTogaçA,) previ~fas na Cláusulêl Sexta

P<H~çlri:llo UflICO. A restituição de que tri-lla esla Clilusul~ se;;i formalizada medlíUlle a
fllrTl::llu[<-l de um "Termo de Recebimento", ClpÓS ~1realizJda <I devIda conrerénciJ pHlo Cedente,

CI~u$IJla Oita'Ja - FOfO

Fi.::(j eleito pelos partes o Foro de I.}orte Alegre para QUI.:":scjM1 c1irimídas as questões
porventur<! exsurgentes da execuç~o do presente Termo de Cessj:) de Uso. podendo :)5 ca:sn~
omissos SeielJl resolvidos ele comum acordo entre as parte::.,

E por estarelTl de acordo com os termos do presente Ins1rumento, as r;:lrlc5 ?'ssínnm o
mesmo em três vias de igu.11 teor c fom,a, na presença. dp. duas testemun:'-13s. que tambem o
subscrevem.

Carazinho, 20 ae fevereire rle 2017.

FLAVIO FERREIRA PRESSER
Direlnr-Pfesidente da CORSAN

MARCUS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA
Dilctor /\dminislr;Jtivo d.J CORSAN

Testemunhas.

---------------
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