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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Df. n" 242118 - GPC Carazinho, 21 de novembro de 2018

E~celentiss;mo Senhor.

Ver. Mareio Luiz Hoppen.

Presidente da Câmara Municipill de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n. 090/18
" "" .

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei 1'10 090/18,

desta data, que Autoriza a concessão de uso de parte de um im6vel do Município à

Associa~o de e para Pessoa com Deficiênciae Superdotação ou A"as Habilidades de

Carazinho e Região - APDIRS

Exposição de MotivoS-

o presente projeto está sendo encaminhado com o intuito de atender solicitação

da Associação de e para Pessoa com Deficiência e Superdotação ou Alias Habilidades de

Carazinho e Região - APDIRS. que solicita um local amplo e adequado para melhor atender

seus usuários, que atualmente compreende um público de aproximadamente 1,500 pessoas

com deficiência e seus familiares, com os qUélis são realizadas diversas atividades e

atendimentos através de uma equipe mulliprofissionaL

Todos os serviços oferecidos a comunidade de peSSOélScom deficiéncia e seus

familiares sào de forma gratuita, tendo como objetivos a inclusão social, a independênciél e a

autonomia desses individuos

São realizados grupos de convil'ência com oficil'las de varias modalidades,

como musica. informatica, pintura, artesanato, padaria e confeitaria. estimulaçao essencial

para crianças com deficiência, entre outros.

A entidade tem ainda como objetivo a implementaçao de

habilitação e reabilrtação para pessoas com deficiência no espaço solicrtado.

Atenciosamente.
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PROJETO DE lEI N° 090, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

Autoriza 8 concessão de uso de parte de
um imóvel do Municipio ti Associação de
e para Pessoa com Deficiencia e
Superdotaçáo ou Altas Habilidades de
Carezinho e RegUio - APDIRS.

Art. 1° Fica o Município de Carazinho autorizado a conceder, para fins de
uso, nos termos da minuta anexa, a Associação de e para Pessoa com Deficiência e
Superdotação ou Altas Habilidades de Carazinho e Região - APDIRS, parte de um
pavilhão em alvenaria. com área de 514,09m2 (quinhentos e quatorze metros e nove
decímetros quadrados), conforme planta baixa em anexo, o qual é parte do lote 034,
Quadra 065, Setor 006, com 967,20m' (novecentos e sessenta e sete metros e vinte
decímetros quadrados), objeto da matricula nO18,252 do Registro de Imóveis da Comarca
de Carazinho, localizado no lado impar da Rua Lourival Vargas, com as seguintes medidas
e confrontaçôes ao NORTE, em 24,18m com a Rua Lourival Vargas, onde faz frente; ao
SUL, em 24, 18m com os lotes da quadra 065 do setor 006; ao LESTE, em 40,OOmcom os
lotes da quadra 065 do setor 006 e ao OESTE, em 40,00m com o próprio lote, conforme
mapa de localização e memorial descritivo, que são partes integrantes desta Lei,

Art, Z' O imóvel objeto desta concessão destina-se à referida entidade, para
atendimento de seus usuários (pessoas com deficiência e seus familiares), através do
desenvolvimento de dive~as atividades e atendimentos por meio de uma equipe
mu~iprofissional.

Art. 3° Fica assegurado ao Municlpio o direito de uso do imóvel e benfeitorias
da concessionária, para reuniões de natureza educacional e cultural

Parágrafo Único, O uso do imóvel e das benfeitorias previsto neste artigo
deverá ser solicitado com antecedência minima de 10 (dez) dias e colocado à disposição,
gratuitamente,

Art, 4° A concessão autorizada pelo Art. 1., é pelo prazo de 10 (dez) anos,
da vigência desta Lei, podendo ser prorrogado mediante aditamento do instrumento por
novo perlodo consensualmente acordadO entre as partes.

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

Art. 5. O contrato de concessão será rescindido:
a) no çaso de dissolução ou desalivaçillo da conçessionária:
b) instaurada a insolvênçia çivi! da concessionária:
c) por razões de interesse publico;
d) deçorrido o pra.<:oda concessão:
e) uso do imóvel pela concessionaria diversamente da finalidade a qUi:! foi

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

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

Art. 6° A concessionária compromete-se a zelar pela conservação e
manutenÇâo do imóvel, dentro das normas ambientais e legislação municipal em vigor.

Art. 7° 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 contraio no Cartório de Registro de Imóveis

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaÇâo

Gabinete do Prefeito, 21 de novembro de 2018.
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MINUTA

TERMO DE CONCESSÃO DE USO

CONCEDENTE: MUNICiPIO DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito publico interno,
com sede na Av, Flores da Cunha, 1264, inscrito no CNPJ sob nO 87.613.535/0001.16,
neste ato denominado CONCEDENTE representado por seu Prefeito, Sr, Milton Schmitz,

CONCESSIONÁRIA: Associação de e para Pessoa com Deficiência e Superdolação ou
Altas Habilidades de Carazinho e Região _ APOIRS, irlscrita no CNPJ sob nO
20.245.013/0001-38, com sede na Rua .. , nO , nesta cidade. neste ato
representada por seu Presidente. Sr. José Vilmar de Souza, e de ora em diante
denominada CONCESSIONÁRIA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes aCima nomeadas e qualificadas. com base na Lei
Municipal n" , têm entre si. certo e ajustado. a concessão de uso de imóvel urbano,
sob as cláusulas e condiçôes a seguir estipuladas:

CLÁUSULA SEGUNDA; O CONCEDENTE é senhor e proprietário de parte de um
pavilhao em alvenaria. com área de 514,09m~ (quinhentos e quatorze metros e nove
decfmetros quadrados), conforme planta baixa em anexo. o qual é parte do lote 034.
Quadra 065, Setor 006, com 967.20m< (novecentos e sessenta e sete metros e vinte
decimetros quadrados). objeto da matricula nO 18.252 do Registro de Imóveis da Comarca
de Cara~inho, localizado no lado impar da Rua Lourival Vargas. com as seguintes medidas
e confrontações: ao NORTE, em 24.18m com a Rua Lourival Vargas. onde ta~ frente; ao
SUL. em 24,18m com os lotes da quadra 065 do setor 006; ao lESTE, em 40,OOm com os
lotes da quadra 065 do setor 006 e ao OESTE. em 40.00m com o próprio lote

CLÁUSULA TERCEIRA; O imóvel referido na Cláusula Segunda será concedido na sua
integralidade á concessionária. conforme Art, 1° da Lei Municipal nO .

CLÁUSULA QUARTA: O imóvel objeto desta concessão destina-se á referida entidade,
para atendimento de seus usuários (pessoas com deficiência e seus familiares). através do
desenvolvimento de diversas atividades e atendimentos por meio de uma equipe
multiprofissional,

cLÁUSULA QUINTA: Ao CONCEDENTE fica assegurado o direito de uso do imóvel.
gratuitamente. para reuniões de nature~a educacional e cultural. mediante solicitação com
antecedência mInima de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA SEXTA; A Concessão do imóvel referida na Cláusula Terceira e descrito e
caracterizado na Cláusula Segunda, é pelo prazo de 10 (de~) anos. contados da vigência
da Lei Municipal nO ..... ,, __.......• podendo ser prorrogado mediante aditamento do
instrumento por novo perlodo consensualmente acordado entre as partes,

CLÁUSULA SÊTIMA; Findo o prazo ou rescindido o presente instrumento, a
CONCESSIONARIA restituirá o imóvel ao CONCEDENTE com doaç:io das benfeitorias.
em rado da gratuidade do uso. independente de qualquer ônus ou indenização,
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CLÁUSULA OITAVA: Independentemente de qualquer notificação ou interpelação, o
presente contrato será rescindido:

a) no caso de dissolução ou desativação da concessionária:
b) instaurada a insolvência civil da concessionária;
c) por 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 ela concessionária das obrigações Ori;!

estipuladas:
g) nêo uso do imóvel pela concessionaria para a finalidade que foi

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

cLÁUSULA NONÁ: A cOllcessionária compromete-se a zelar pela conservação e
manutençào do imóvel. dentro das normas ambientais e legislaçao municipal em vigor

cLÂUSULA OÉCIMA: Sen~o 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
matricula 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 .

José Vilmar de Souza
Presidente da APOIRS

Testemunhas:

Milton Schmitz
Prefeito
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Município de Carazinho

Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

CEssA0 DE uso: Associação de e para pessoa com deficiência e superdotaçao
ou altas habilidade de Cara~inho e regi1io - APD/RS

PROPRIEDADE: Município de Caraz.inho MATRíCULA N° 18,252

Lote objeto da cessa0

Parte do lote 034 da quadra 065 do setor 006, com 967.20 m' (novecentos
e sessenta e sele metros com vinte decímetros quadrados), objeto da matricula
18.252 do Registro de imóveis de Carazinho, localizado no lado lmpar da Rua
Lourival Vargas, com as seguintes medidas e confrontações:

Ao Norte: em 24,18 metros com a Rua Lourival Vargas, onde faz freIe;

Ao Sul: em 24,18 metros com lotes da quadra 065 do selor 006;

Ao Leste: em 40,00 metros com lotes da quadra 065 do setor 006

Ao Oeste: em 40,00 metros com o próprio lote.

Edificação objeto da cessão

Parte de um pavilhão em alvenaria, com área de 514,09 m' (quinhentos e
quatorze metros com nove decimetros quadrados), com medidas lineares
conforme planta baixa em anexo,

Carazinho, 26 de setembro de 2018.
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!t2....:l8.151 - 29 de Julho de 2011. IJISTRATO DE DOAÇ..\O.
C"nromJe a Escritura P:íbhca de D:slrato de Doaçii.o (livro lL 52 de contmos, fh. 134/135.1:.
S.3(>4).d", 27 de j:Jlho de 2011, la\"l"a<.:ano 2" T~beliollato de :-iL'las de~ta Cidade pdo TaheJi~o
Dc~ign:u!o.,",bor Bedlin, o imó,.el d~~la m~t[í..--ulafoi lm~glal:nente :e'.~nido ao patri:r.ónio
do Ml:"o'l('íPIO IlE CAR.\ZI.\HO, retro qu.ahficadu, represetltado por ,eu pr"telto .-\ylJon de
Jesus .\Ianins de MagalMes, tendo em visra o d:slr~lo da doaÇào wnSlamc r.a R.I ,Ciro.
:e.-Jlizadoell1re este e a donalária MITRA..DlOCESANA DE PASSO FC\"DO. tarnhém r~:ro
qua'jficada. r~prcsenlada por por se:! plOcumdc[ Itmnar bvania. com base no Decreto E.wC'~lí\o
11.077, de I.• de Julho de 201 I, pela fa:ta de cOll.:lusilo da.s ob~as rrCVj,las: (\ imo'.e1 iOI a'aliado
pd~me~ po~ R~J (u~ .reaI),5CUC.Od~s~-emad~~ a,:aliação ctes,,~j:'I.'Ia fazend~ EstJdu~.
Eu,U li h.'lSIIJtl Cassúl Rictl!er), ~Ubstlrul(l, o ~!a[J()rel. d:gltel e dou lé,
Prot()cu!Qn. 15J.l 1 - lil,J l-r, de 2707.201 I. E RSS5.--iOSelo: 01 !O.05.07OCIQ()I.00~38
R$1,OO. P.E, RS2,70. Selo: 011 O()1.l 101){]02,163~ RSD.20,

1fJ
:"':'1 f:JJ livro "'.• :;: - Re';:5!r" Ger~1
..;.-;; 16 J. tlOl'll ri,; 139 1.N' Cara'1I1~o. •

2o!ürr. terreno urbano, "em benfE"i~lJrie5. 001:1<l, ar~~ ~e _I':UI:)mil~nove::ento;:: a. aE'~
.....;senta metrcs QuadraclDs(l.9EO,DOJn2), situado ntlt,t", ,:"ldade. " ru~ louriv8 __ I
• Vargas, distante 49,00 met:os [ja ~squina da t'lJ<lGutlhe('ltl02 Recctm,SETOIl OU!i,
~ !lJAORA065 LOTE034, L:Dnfrnntl:lnda tio f~orte, 49,00 ",,,tras com c ru<i !..nud l
~ vnl lIarg'H1; ao SUl, ~9rDDmetros comAlbino l'Ia1't, lote 14, Franc~sc[] Frau
~ gêOiD A. CIl5 Santos, lote 15, Francisco Ro"sato,lote 29 e N,lI::!lr U1'E1ciano,l_
~ t" 27; a u~st". 40,00 IIll!tros Co", I] Munldpl0 de Car<lZinho,lot12 1!; e ao Oe.!:1"

te 40 Da m••trll,5 I::m <lI'lunidlll0 d~ Car8tinho, lot" 09. Prollri~t2rio: ~H~
JCÍPI:::: ôr CilRAZIrlHa,pEssoa jurldicil de direito int~rn{],co~ sede m~st<lCi~l'
d~, CGC:67.613.5J5/0001_Hi. flegilltrl! anterior; Transci:'içoes ns.36.694,. ee
ifls.I27, ~ 37.253,às fls.228, do lil/to 3-V,211124.0".69 ",12.03.70, e mstr1..1'"1' o.lO.,,,.,, 09.04_91. ,.,i ~.,:,:~ I
IC:-1766,oo •. ClE/CWj L i

jR.l_lB'25;>,de 16.04.91. Pelas £!!Jcrituras publiClls de ~oação e de re-ratifll
caça0, lavradds em 28 de d~lf~mbrod".1990 " 11 ce «llnl de 1991, tJ65 netas
do 20 Tnb~llonilto dellta Ci'm<Jn::!'I,livros ns.003 e l4,50b n5.323 e 3.0YJ,pE'_ I
[le Tatelida Bel. waldir Airtlll1 Timm,_ o MlJHCjPIDDECARAlINHO,repreeE'n_
tOldopelo SE'UPrE'feito, Jasé Luiz Espanl'lcl,bresileiro,C8S8do,funCilll1ário _' . .
pUlll11::0,dot.licUi<ulonellt~ 1::1:18de,C1::138.038.919_00, doou a MITR"OIOCE4

SArlADf P~,S50FUNDO,Paroqu1a NO!isaSenhora de Fatinra, CGCMF:92.027.192/
0043_05, representada pelo PI::. Aloino Aloisio Barth,orasileiro, solte!ro,_
maior, r~llgic50,dom1c~li"dC nesta cl~deJ CIC:360.771.B60_lS, _ c lrn('vel_
dE'sta I!l(ltrlcula, gratuitamente. A doaç~o e feita ncs termos dJ LE'l I"IJn1ci_
;:;al n.Io.091,de 05.12.90, isto ~, comOCompromissoda donat':;:-ia constnir
no prazo de 0015(2)anos, ulllpElvilhão.soci£q esportivo, sob pena d;: que nã~ I
(] f<lzenrlono prazo indicado revertera [] lmovel <lOdU<ldor.tlytllaçao f

1sCEl
[

CrI1.2DO.ODJ,OQ.Prot~.62.092 e 62.BIo7,LQs.I_Ke l-lo D~-J~~~/1'
Cr$7.343,OD I ~--r
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