
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Df. nO 240/18 - GPC Carazinho, 14 de novembro de 2018.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Márclo Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO088/18

Senhor Presidente:
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Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO

088/18, desta data, que Autoriza o Poder Executivo a firmar Contrato de Comodato de

parte de passeio público localizado na Rua Sâo Paulo, esquina com a Rua Erminia

Tombini.

Exoosicâo de Motivos:

o projeto de lei ora apresentado visa atender solicitação do contribuinte

Neli José de Almeida, que requer uso de comodato de parte do passeio público

localizado na Rua São Paulo, esquina com a Rua Erminia Tombini, confonne

protocolo n° 5202/2018.

Tal medida possui embasamento na Informação nO 948/2018 da

Procuradoria Geral do Município, atentando-se ainda para o constante no Memo.

010/2018 expedido pelo servidor Hermes Facin Krzyzaniak, da Secretaria Municipal

de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas.

Atenciosamente,

www.CIIrazinno.rl;.gov.br
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PROJETO DE LEI N° OBB, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

Autoriza o Poder Executjvo a firmar
Contrato r:JeComodato de parte de passeio
público localizado na Rua São Pau/o,
esquina com a Rua Ermínia Tombini.

Arl 1° Fica o Poder Executivo autorizado a firmar Contrato de
Comodato Gom o contribuinte Neri José de Almeida, de parte do passeio publico, de
forma retangular, com área de 25,OOm' (vinte e cinco metros qU<ldrados), situado na
Rua São Paulo, esquina com a Rua Erminia lambini, no quarteirão fOlTl1adopor mais
as Ruas Pernambuco e Diamantino Conte Tombinl, na Vila Oriental, nesta cidade, com
as seguintes medidas e confrontações: ao Norte, paralelo a Rua São Paulo medindo
25,OOm; ao Sul, paralelo ao lole 001 de propriedade de Neri José de Almeida, medindo
25.00m; a Oeste, paralelo com a Rua Ermlnia Tombini, medindo 1,00m; a Leste,
medindo 1,OOm; ao Noroeste, paralelo a Rua São Paulo medindo 25,OOm; ao
Sudeste, paralelo ao Lote 001 de propriedade de Neri José de Almeida medindo
25,OOm; ao Sudoeste, paralelo com a Rua Erminia Tombini medindo 1,OOm e ao
Nordeste, medindo 1,OOm,conforme Memorial Descritivo e Mapa de Localização, que
são partes integrantes desta Lei.

~ 1eO Contrato de Comodato será de forma não onerosa.

~ 2e O prazo de vigência do Contrato de Comodato será por 60
(sessenta) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por novo
periodo, consensualmente acordado pelas partes,

~ 3e O presente Contrato de Comodato ficará registrado com Clausula
de Inalienabilidade e renuncia de direito a propriedade do espaço a comodatar,

Art. 2e As despesas de manutenção das benfeitorias existentes
correrão por conta do comodatário, conforme obrigações constantes no Contrato de
Comodato, anexo a presente Lei.

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

Gabinete do Prefeito, 14 de novembro de 2018,

__ <a,o>l"",,.,", gov.k><
Avo"ldo FI"""" do Cu"",o, ,,'1264, C.<CrO
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ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CONTRATO DE COMODATO

Aos dias do mês de de 201 .., nas dependências da sede
administrativa do Município de Carazinho, foi lavrado o presente Contrato de
Comodato, tendo como COMODANTE o Município de Carazinho, pessoa jurídica de
direito publico interno, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, e como
COMODATÁRIO o Sr. Nar! José de Almeida, inscrito no CPF n~ 347.345.890-20,
residente e domiciliado na Rua Ennínia Tombini. nO 375. Oriental, o qual reger-se-a
pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

Constituí objeto do presente contrato a outorga gratuita da posse. pela
COMODANTE ao COMODATÁRIO, de parte do passeio público, de forma retangular,
com área de 25,OOm' (vinte e cinco metros quadrados), situado na Rua São Paulo.
esquina com a Rua Erminia Tombini, no quarteirão formado por mais as Ruas
Pernambuco e Diamantino Conte Tombini, na Vila Oriental, nesta cidade

CLÁUSULA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES DO COMODATÁRIO

São obrigações do COMODATÁRIO:
I - Efetuar a manutençâo das construções removiveis para conservação e

limpeza das mesmas:
ti - Manter as construções atuais (removiveis) inalteradas, exceto nos

casos de manutenção previstos no Inciso I:
111- Devolver a área. ao término do prazo de vigência deste contrato,

podendo retirar as Instalações removíveis já existentes. não podendo alegar direito de
retenção por quaisquer benfeitorias não removiveis, que poderão se integrar ao imóvel
sem direito a indenização:

IV - Nao efetuar qualquer tipo de construçao. atém daquelas de
manutenção já elencadas na presente Cláusula:

V - Responsabilizar-se civil e criminalmente por qualquer dano causado a
terceiros que trafeguem em frente à área de interesse do comodato.

cLAUSULA TERCEIRA: PRAZO

O presente contrato vigorará por 60 (sessenta) meses, a contar da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, obrigando-se o
COMODATÁRIO, em caso de necessidade de uso do espaço público pelo Municipio de
Carazinho, remover os equipamentos ou construções existentes na área descrita na
Cláusula Primeira do presente Contrato, as quais serão realizadas às expensas do
COMODATÁRIO. O presente Contrato de Comodato poderá ser extinto a qualquer

.••••••.••.•.•' •••io ••• ,••. gov.b,
.•••onid. Fio,•• d. Cunho. 0° 12"', C""',o
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

momento, de forma unilateral pelo COMODANTE, em caso de necessidade de uso do
espaço publico pelo Município de Carazinho.

cLÁUSULA QUARTA: DESPESAS

As despesas decorrentes das obrigações expressas na Cláusula Segunda
serão unicamente de responsabilidade do COMODATÁRIO.

Parâgrafo único. As partes contratantes declaram, de comum acordo,
que o COMODATÁRIO nada pagará ao COMODANTE a liIulo de retribuição ou
contraprestação do objeto constante na cláusula primeira.

CLAÚSUlA QUINTA: FORO

Para eventual litígio que envolva a relação jurídica emergente deste
contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho - RS.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições expressas
neste instrumento, as partes o assinam em 3 (três) vias de igual teor e forma,
juntamente com as testemunhas abaixo formadas,

Carazinho, de de 201 .

Milton Schmitz
MUNiCíPIO DE CARAZ1NHO

NERI JOSÉ DE ALMEIDA

Testemunhas:

_,ear.<l"ho.B,goY.l,"
Avonl<la FlaoM <IaCunh., n' 1_.Co"'",

ToI.''''''; (5-'13331.U9g , ••••• ;1:l"0rO;Mol!)<.a' •• inh<>_"'.9OV.bt
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TELEFO:-E: 54-333 12699

520212018

-,,
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,
ASSINATURA RETIRADA DE DOCl,'MENTOS 1

DATA:~~;ASSINATCRA DO REQ{';"ERENTE

,

PROTOCOLO N°: 5202/2018 N° COl'õTROLE: 269619 CG'!;/ 134244

TITULAR: NERl JOSE DE AL'1ElDA

CPF: 34734589020

ASSUNTO DIVERSOS - JURÍDICO

LOGRADOURO: RUA EIU,uNlA TOMBII'l, 375

BAIRRO: ORIENTAL ,.. .
~lUNlciPIO: CARAWHO .,OPIA
[lATA: 1110612018

. .~ 0f]llW5.})ADOl!; "".,.;7<,)';;;-,- "",-~4'".,
Req= comodOlOde um tem"" \oclIli,.ad" na Rua Ennlnia Tomb",i esqui,," com a Rua SIólPonD. ". 17S. B,irTo 0<i<nt.l.
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MUNICiPIO DE CARAZINHO
PROCURADORIA GERAL

!~'-:-~~;:;;-I
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f)F:; PRon:RAIlORIA Gt:R-\L

PARA: SU,,'RETARIA i\flINICII',.l"L DA ..\I}.\lI"ISTRAÇÃO
ASSl"!'TO: .\IE:\10.:"'0 090121118

Presente protocolo nO 52021201H, no qual () contribuinte l\"eri Jose de

Almeida. requer uso em comodato de pane do logradouro público na rua

Erminia Tombini, conforme planta de situação e localizaçào em anexo.

Verifil:ado "in loco" peJo Servidor Henncs Facin .Krzyzaniak. constatou-

se, confonne Merno. n" 010,'2018, que o solicitante deve apresentar as

declarações solicitadas no referido 1l1emo. e executar (l passeio público em

frente ao $Cu10leconfomlc as nonnas de acessibilidade. \ l:1, ;_il~ ',.1)

Ocorre que o Sen'idor. trouxe alternativas de regularização, dentre ddas

o comodato, referida proposta de comodatar o espa<,:opúblico é possível pois

não impede o livre tráfego por munic'ipes.

Alternativa esta qUI:se:alinha ao lIIeu entendimento como melhor forma

de solução. vez que já foi adotado em si!ua<,:õessemelhantes.

Obrigatoriameme, deve constar gue o comodato é feito por prazo

determinado, renovável por sucessivos periodos não inferiores ao primeiro, e

que devem ser mantidas as construções atuais (removíveis) inaltt:radas. Que

deverá ser extinto a qualquer lIl(lrnCnlO quando ammeiada a necessidade J""



MUNICíPIO DE CARAZINHO
PROCURADORIA GERAL

uso do espaço publico pelo Município, sendo que as remoções dos

equipamentos e/ou construções já ex.istentes, deverão ser feitas pelo

proponente c as suas expensas. Também deve conter chiusula de

inalienabilidade e renuncia de direito a propried<ldc do espaço a comodalar.

Opino pela viabilidade deferimento do pedido de comodato, não

havendo nenhum óbice quanto ao mesmo.

Sendo o que tinhamos para o momento, apresentamos as nossas

atenciosas saudações e nos colocamos a disposição para eventuais

esclarecimentos.

Carazinho, 3 de setembro de 20 IR.



De:
Para:

ASSunto:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria de Planejamento, Urbani.mo e Obra. Pública.

Setor de A"luitetura e Engenharia

Memo. H.F.K.010/2018
Hermes Fadn KrzYlaniak
Vandcrlise Girardello - Seuetari" Munjdp,,1 de Ptanejamento, Urbanismo e
Ob•••s Publicas
Resposta ao protocolo 5202/2018

Referente a solicitação de an~li'e de concessão de comodato de úe~ publica local,~"da
na R(Ja <;;lo Paulo. onde verificado 05 documentos apresentados, os quais devem S••r
complementado~, aprl'~l'ntando declaração informando os s('guintl" itens:

. Descreva á ~re~ de Intere~~e e informl' 51' o comodato e ' ••munerado ou não;

. Que o ~olidtante se comprometa a remove-r a ocupação do pa~seio público quando o
munidpio tivE"/"interesse na áred sem ânus ao rnunicipio e

- Que o ~olicitante Se declare responsável civil e criminalmente por qualquer dMl0
cau~ado a terceiros que trafeguem em frente à area de inlerl",se do comodato.

OBS.: complemenwr" descrição da <irea informando as dimensões das conlront"ç~s
ao s~~.•!oes_~!!:o!oeste e no~~e com a Rua São Paulo e ao sudeste com o lute 001 da quadra
207 do setor 005.

O 'olicltante deve ape~entar" declaração solicitada aCima e executar o passeio publico
em frente ao s"u lote conforme normas de acessibilidade,

("ralinho, 30 de agosto de 2018.

'---10"", l ~
Hermes Fadn Kr~Ylaniak

Matn"cula 6058



Eu, NERI JOSÊ DE Al.l\fEIDA, brasi!l'iro, viúvo,
aposentado, portador do CPF nO.347.345.89(}-20 e do RG n°. 5019064897,
residente e domiciliado na Rua Ermínia Tombini, nO.375. Bairro Oriental, na
cidade de Cara7inho/RS, CEP: 99500-000, nos termos do comodato du área, já
requerido, referente 11 1 (um) metro de frente com a Rua Erminia Tombini e 25
(\;nte l' cinco) metros laterais junlo à Rua São Pnulo, localizado no lote OOIdu
setor 006, quadra 207, bairro Oriental neste município, DEClARO,
comprometer-me a remover 11ocupação do passeio público quando o munícipio

tiver interesse na árell sem lmus ao munícipio, bem como, responsabilizar-me
ci~il e criminalmente por qualquer dano causado a terceiros que trafeguem em
frente à arca de interesse do comodato.

Por ser a expressão da verdade, assumindo inteira

responsabilidade pelas declarações, <Issmo a presente declaração pura que

produza seus efeitos legais.

Care.zinho,13de novembro de 201ft

NR JOSÉ'DEAL'\IEIDA

, . "'<,. ':.r,;'
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.
MEMORIAL DESCRITIVO

Refer •• ,~ a MAPA PARA FINS DE COMODATO d. 1'.,110
do 0.".'0 público, com área d. 25,OOm',tendo romo

comodatário 'lERI J05~ DE ALMEIDA, na cidade de
C.'alinho-RS

1- DESCRIÇÃO
UMA FRAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, de forma ,et.ngul ••• com área de Z5,DOm' (Vinte

e cinco melros quadrado.) S~u.do na Rua 5110Põulo. e,qulna com a flua E'min •• lombini, no
quarteirllo formado por mai, as flua, Pernambuco e flua Diamantino COMe lomblnl, na vil.
Oriental, ne.ta (Idade lendo como conf,onuçôe. e medida. ao Norte paralelo a Rua ,110
Paulo medindo 25.CIOm(vinte e dnco melro,); ao Sul paralelo ao Lote 001 de propriedade de
NerlJosé de Almeida medindo lS,DOm !vinte e ônco metrosl;. Oeste paralelo com a ,ua
Erm;n;. lombinl, medindo l,Q(Im (um metrol; e a Leste medindo 1,OOm(~m melfo).

Caraz;nho, 13 de J~lho de 2018

ol
L/L

/

" Leonardo de Assis -Arquiteto e Urbanista
CAUAI02864.2



MEMORIAL DESCRJTlVO

Refere-.e a MAPA PAlIA FINSDECOMODATO de fraç~o
do pa><elo público, com área de 2S,OOm', tendo coma

comodatario NERIJOS~ DEALMEIDA,n. cidade de
C.rJtinho-RS,

1- DESCRIÇÃO
UMA fRAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO,de forma retangular_ com área de 25,OOm' (Vinte

e dnco metro, quadr.do,) Situada lia Rua S~o Paula, e,quina com a Rua Ermíni. Tombini, no
quan:eir~o formado por mais aS Ruas Pernambuco e Rua Diamantina Conle lomblnl, na vila
Orlental, nesta Cidade tendo como confrontaçõe' e medidas .0 Noroeste paralela a Rua S~o
Paula medindo 2S,OOm (vinte e cinco metros); ao Sudeste paralelo ao Lote 001 de proprlt'dade
de Nerl José de Almeida medindo 2S,OOm (vinte e cinco metro.); a Sudoeste paralela com.
rua Elm;nia Tombin;, medindo l,oom (um metro); e a Nordeste medindo 1,OOm(um metro),

C",alinho, 24 de setembro de 2018,

l.eoMrdo de Assi, - Arquiteto e Uroan;sta
CAUAl02864-2
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