
LEI MUNICIPAL N.º 4637, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017.

Autoriza  a  concessão de  direito  real  de
uso  do  bem  imóvel  que  indica,  e  dá
outras providências.

O               P  R  E  F  E  I  T  O                  D  E                S  A  R  A  N  D  I   ,
Faço saber que a  Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a  seguinte

L E I

Art. 1º -  Fica o Município autorizado a conceder o direito real de uso do Lote
Urbano abaixo indicado, proveniente do desmembramento e desafetação de que trata a Lei
Municipal nº 4295, de 04 de dezembro de 2013, em favor da entidade abaixo relacionada,
mediante Contrato de Concessão de Direito Real de Uso cuja minuta segue em anexo e faz
parte integrante desta Lei como se transcrita estivesse.

Número do Lote Entidade Desmembrado da Matrícula

Lote nº 03
Associação  Beneficente  Pentecostal  Unida  do
Brasil, CNPJ nº 26.703.619/0001-56, com sede na
Rua Armínio da Silva, nº 8046, centro, Sarandi-RS

21.280

Parágrafo  Único: O  imóvel,  objeto  da  concessão  de  que  trata  o  caput  deste
artigo, deverá servir à construção de um centro de convivência, por parte da concessionária,
onde  se  compromete  em  desenvolver  atividades  voltadas  a  reabilitação  de  dependentes
químicos, também atividades de assistência social para crianças e famílias com necessidades
especiais, e ainda atividades sócio espirituais a pessoas necessitadas.

Art. 2º - A concessão a que se refere o artigo anterior dar-se-á por um período de
20 (vinte) anos, podendo ser prorrogada caso exista interesse das partes.

Art. 3º - À concessionária é assegurado o direito de usar a área cedida como de
sua propriedade fosse,  desde que para o atendimento das finalidades indicadas nesta Lei,
podendo para isso dotá-la de benfeitorias e melhorias que julgar conveniente a sua melhor
utilização.

Art. 4º  - Será de responsabilidade da concessionária o pagamento de todas as
despesas necessárias à manutenção do imóvel cedido, incluindo os gastos com o consumo de
água, energia elétrica, limpeza, realização de benfeitorias úteis e/ou necessárias.



Art.  5º  -  Sempre  que  existir  a  possibilidade  de  agregar  melhorias  ao  imóvel,
ambas  as  partes  estão  autorizadas  a  fazê-lo,  exceto  quando  eventualmente  implicar  no
desvirtuamento  das  finalidades  que  amparam à  própria  concessão  de  direito  real  de  uso,
hipótese em que a cessionária deverá obter a formal concordância do concedente.

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

GABINETE DO PREFEITO DE SARANDI(RS), EM 10 DE OUTUBRO DE 2017.

Leonir Cardozo
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Sidnei Piccini
Secretário Municipal da
Administração



CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE LOTE URBANO DE PROPRIEDADE DO
MUNICÍPIO DE SARANDI

Por este instrumento particular de CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO
REAL  DE USO,  que  entre  si  fazem e  assinam;  de  um lado  como  o  MUNICÍPIO  DE
SARANDI, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Presidente Vargas, s/n.º,
Sarandi, Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ n.º 97.320.030/0001-17, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. LEONIR CARDOZO, brasileiro, casado,  portador do CPF nº
347.014.350-15 e Carteira de Identidade nº 9019585158 SSP/RS, residente e domiciliado na
Rua Tiradentes, 687, Apto. 301, Condomínio São Lorenzo, Sarandi-RS,  de ora em diante
denominado  de  CONCEDENTE e,  de  outro  lado,  a  ASSOCIAÇÃO  BENEFICENTE
PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob
o nº 26.703.619/0001-56, e estabelecida na Rua Armínio da Silva, nº 8046, centro, Sarandi-
RS, neste ato representada pelos eu Presidente, Sr. SEBASTIÃO MARTINS DOS SANTOS,
brasileiro, casado, portador do CPF nº 438.805.920-04, residente e domiciliado nesta cidade
de Sarandi, adiante denominada simplesmente de CONCESSIONÁRIA, com amparo na Lei
Municipal nº 4637/2017 têm justo e avençado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O  CEDENTE  é  legítimo  proprietário  de  um  Lote  Urbano  de  355,20m²,
desmembrado da Matrícula n.º 21.280 do Registro Geral de Imóveis de Sarandi, localizado no
Loteamento Vicentinos II, desta cidade de Sarandi.

CLÁUSULA SEGUNDA

Por  esta  e  melhor  forma  de  direito,  o  CONCEDENTE  cede  à
CONCESSIONÁRIA o direito real de uso do imóvel acima especificado, para que nele possa
ser construída em favor da comunidade do Bairro Vicentinos e de outros bairros próximos,
um centro de convivência, onde a concessionária se compromete em desenvolver atividades voltadas a
reabilitação de dependentes químicos, também atividades de assistência social para crianças e famílias
com necessidades especiais, e ainda atividades sócio espirituais a pessoas necessitadas.

CLÁUSULA TERCEIRA

A concessão do imóvel descrito na Cláusula Primeira deste instrumento dar-se-á
pelo prazo de 20 (vinte)  anos,  não cabendo,  nesse período,  qualquer  espécie de rescisão,
exceto pelo descumprimento das obrigações pactuadas neste instrumento, por mútuo acordo
entre as partes, ou por razões de interesse público.



Parágrafo Primeiro:  O silêncio das  partes  após o decurso do lapso temporal
acima referido ensejará a renovação do prazo deste contrato de concessão de direito real de
uso, por tempo indeterminado, podendo ser rescindido mediante comunicação escrita com a
antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo Segundo: O presente instrumento será rescindido independentemente
de comunicação judicial ou extrajudicial pelo descumprimento das obrigações ora pactuadas.

CLÁUSULA QUARTA

À  concessionária  é  assegurado  o  direito  de  usar  a  área  cedida  como  de  sua
propriedade fosse, desde que para o atendimento da finalidade indicada na cláusula segunda
deste Termo, podendo para isso dotá-la de benfeitorias e melhorias que julgar conveniente a
sua melhor utilização.

Parágrafo Primeiro: Será de responsabilidade da concessionária o pagamento de
todas as despesas necessárias à manutenção do imóvel cedido, incluindo os gastos com o
consumo de água, energia elétrica, limpeza, realização de benfeitorias úteis e/ou necessárias.

Parágrafo Segundo: Em caso algum será a CONCESSIONÁRIA ressarcida pelo
CONCEDENTE  acerca  dos  valores  despendidos  com  as  benfeitorias  agregadas  na  área,
objeto da concessão do uso.

Parágrafo Terceiro:  Por força do presente Termo a concessionária passa a ter
direito de administrar a organização e utilização do futuro centrode convivência, da forma que
lhe pareça mais adequada, contanto que atenda satisfatoriamente à população e respeite as
normas de direito, os objetivos e condições contemplados no Termo de Cessão de Uso.

Parágrafo Quarto:  Sempre que existir a possibilidade de agregar melhorias ao
imóvel, ambas as partes estão autorizadas a fazê-lo, exceto quando eventualmente implicar no
desvirtuamento  das  finalidades  que  amparam à  própria  concessão  de  direito  real  de  uso,
hipótese em que a concessionária deverá obter a formal concordância do concedente.

CLÁUSULA QUINTA

Constituem causas para a rescisão do presente contrato de concessão de direito
real de uso:

a) a utilização do espaço ora cedido em finalidades diversas às quais é destinado;
b) a falta de manutenção e/ou conservação do imóvel cedido;
c) por acordo comum entre as partes;
d) por razões de interesse público;



CLÁUSULA SEXTA

A CONCESSIONÁRIA responderá, em caso de dolo e/ou culpa por eventuais
prejuízos causados a terceiros em função da edificação que fará sobre o imóvel.

CLÁUSULA SÉTIMA

As partes elegem o Foro da Comarca de Sarandi-RS, como o competente para
dirimir qualquer litígio emergente do presente instrumento.

Em assim, por estarem justos, avindos e contratados, firmam o presente em três
vias de igual teor e forma, com as testemunhas instrumentais.

Sarandi(RS), 10 de outtubro de 2017.

             CEDENTE
      Município de Sarandi

CESSIONÁRIA
Associção Beneficente Pentecostal Unida do Brasil

Dione Gregianin (OAB/RS 68.279)
Advogada do Município

TESTEMUNHAS:

1º) ________________________________           2º) ________________________________


