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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

Of. n° 119/19-GPC Carazinho, 13 de maio de 2019.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Daniel Weber,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
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Responde OP 169/2019

Senhor Presidente:

Em atenção ao ofício supracitado, oriundo desta casa, esclarece que o PL 

027/2019 é unicamente sobre a prorrogação de prazo de vigência da Lei Municipal n° 

5.262/99, segue em anexo Minuta.

Atenciosamente,

Preferco

MBS

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

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

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO

CONCÈDENTE; MUNICÍPIO DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público inter
no, inscrito no CGC/MF sob. N° 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da 
Cunha, n° 1264, em Carazinho - RS, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, 
Aylton Magalhães.

CONCESSIONÁRIA: UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE CARAZINHO - 
UACC,. com sede na rua Tamandaré, nesta cidade, inscrita no CGC/MF n° 
93.237.733/0001-25, neste ato representada por seu Presidente, Adejarme Reinehr 
Pereira.

As partes acima nominadas e qualificadas, consubstanciadas na 
Lei Municipal n° 5.262/99, tem entre st certo e ajustado, a concessão de uso de imóvel 
urbano - próprio municipal - sob as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

Cláusula Primeira - O concedente, é senhor e proprietário de um pavilhão de esportes 
com 1.000,00 m2, de propriedade do Município de Carazinho, situada nesta cidade, na 
Vila Laranjal, anexo 10, lado ímpar da rua Aristóteles Marques , distante 99,00m da 
esquina com a rua Leonel Rocha, no Setor 07, Quadra 95, Lote 11, confrontando: ao 
NORTE, com os terrenos 12 e 22, medindo 56,00m; ao SUL, com os terrenos 01 e 10, 
medindo 56,00m; com a rua Alfredo Scherer, medindo 48,50m onde faz frente e a 
OESTE, com a rua Aristóteles Marques, medindo 48,50m, onde também faz frente.

Cláusula Segunda - O imóvel referido na cláusula anterior, será concedido na sua , a 
integralidade à concessionária, conforme Art. 1o da LM 5.262/99.

Cláusula Terceira - A concessão do imóvel à concessionária, destina-se a servir como 
local de palestras, conferências, festas comunitárias, reuniões, cursos e seminários de 
natureza educacional e cultural. Art. 2o LM 5.262/99.

Cláusula Quarta - A construção das benfeitorias deverá ser previamente licenciada e 
aprovada pelo Poder Executivo. Parágrafo Único do Art. 2° da LM 5.262/99.

Cláusula Quinta - Ao concedente fica assegurado o direito de uso do imóvel e benfei
torias da concessionária para promoção de palestras, conferências, festas comunitári
as, reuniões, cursos e seminários de natureza educacional e cultural. Art. 3o da LM 
5.262.
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Cláusula Sexta - Para uso consoante disposto na cláusula anterior, gratuitamente, o 
concedente, fará solicitação com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. Parágrafo 
Único da LM 5.262/99.

Cláusula Sétima - A concessão de uso do imóvel referida na cláusula segunda, do 
imóvel descrito e caracterizado na cláusula primeira, é pelo prazo de 20 (vinte) anos, 
contados da vigência da LM 5.262/99.

Cláusula Oitava - Findo o prazo ou rescindido o presente instrumento, a concessioná
ria restituirá o imóvel ao concedente, com doação das benfeitorias a este, em razão da 
gratuidade do uso. Parágrafo Único, do Art. 4o, da LM 5.262/99.

Cláusula Nona - Independentemente de qualquer notificação ou interpelação, o pre
sente instrumento será rescindido:

I - No caso de dissolução social da concessionária;
II - instaurada a insolvência civil da concessionária;
III - ocorrência de protestos de títulos contra a concessionária;
IV - por razões de interesse do serviço público;
V - ocorrido o prazo da concessão;
VI - uso do imóvel pela concessionária diversamente da finalidade 
à que foi concedido;
VII - não uso do imóvel pela concessionária para a finalidade á que 
foi concedido, por período superior a 06 (seis) meses, Art. 5o da LM 
5.262/99.

Cláusula Décima - Fica a concessionária obrigada a conservar e preservar o imóvel 
descrito no artigo 1o, em boas condições. Art. 6o da LM 5.262/99.

Cláusula Décima Primeira - As despesas, taxas, emolumentos incidentes sobre o 
imóvel e as decorrentes do presente instrumento, são da conta e responsabilidade do 
concessionário. Art. 7o da LM 5.262/99.

E, por estarem as partes assim justas e contratadas, assinam o 
presente instrumento em três vias de igual teor e forma, para uma só finalidade, na 
presença de duas testemunhas, após ter sido lido e conferido, estando de acordo com 
o estipulado no presente instrumento.

Carazinho , de de 1999.
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aVCtíín.magalhãís
\Prefeito Municipal
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UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE CARAZINHO - UACC
Testemunhas:

AS/idc


