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PROJETO DE LEI  Nº 007, DE 07 DE JANEIRO  DE 2019. 
 
 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER O 
USO, GRATUITO, DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO 
MUNICÍPIO, PARA A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA 
SOBRADINHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
 
 

Art. 1º.  Fica o Poder Executivo autorizado realizar a Concessão, de uso gratuito, de 
imóvel de propriedade do Município, à Associação Esportiva Sobradinho, entidade 
jurídica, CNPJ nº 89.227.904/0001-68, para nele instalar a sua Sede Social, bem 
como se utilizar do local para desenvolver ações esportivas, comunitárias e sociais, 
além de também promover capacitações, visando, em especial o envolvimento de 
crianças e adolescentes, da comunidade regional. 
Parágrafo Único. O imóvel de que trata o caput deste artigo, possui a seguinte 
localização e descrição:  
- Uma área edificada com 1.504,75m², em terreno de 6.458,75m², localizado na área 
central do Município, à Rua João Adão Schirmer, s/nº. 
Art. 2º. O prazo da presente Concessão de uso, a título gratuito, será por 10 (dez) 
anos, podendo ser revogado a qualquer tempo, por acordo entre as partes. 
Art. 3º.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, em 
07  de janeiro  de 2019. 
 
 

 
Armando Mayerhofer 
Prefeito Municipal, em exercício 
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MINUTA DE TERMO DE CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE 
DO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO PARA A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA 
SOBRADINHO. 

 
 

O Município de Sobradinho/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ 
nº 87.592.861/0001-94, com sede na Rua General Osório, 200, representado por 
seu Prefeito Municipal, Sr. .........................., aqui denominado CONCEDENTE e, 
Associação Esportiva Sobradinho, Entidade Jurídica de Direito Privado, sem 
finalidade lucrativa, CNPJ nº 89.227.904/0001-68,  com sede nesta Cidade, 
representada por seu Presidente Sr. AMARILDO AURÉLIO FARDIN, aqui 
denominado CONCESSIONÁRIO, por este instrumento e na melhor forma de direito, 
em conformidade com a legislação vigente, tem justo e contratado o que segue: 
 
Cláusula Primeira: 
O presente instrumento tem por objeto a Concessão de Uso Gratuito, de imóvel de 
propriedade do Município, descrito na cláusula segunda, ao CONCESSIONÁRIO, 
para ali instalar, por tempo determinado, sua sede social e desenvolver ações 
esportivas, culturais e comunitárias. 
Parágrafo Único: 
O imóvel será utilizado de maneira exclusiva pelo CONCESSIONARIO. 
 
Cláusula Segunda: 
O imóvel de que trata a Cláusula primeira, possui a seguinte descrição: Uma área 
edificada com 1.504,75m² (Ginásio Humberto de Alencar Castello Branco – 
“Castelão”), em terreno de 6.458,75m², localizado na área central do Município, à 
Rua João Adão Schirmer, s/nº. 
 
Cláusula Terceira:  
A presente Concessão de Uso será a título gratuito, por 10 (dez) anos, podendo ser 
revogado a qualquer tempo, por acordo entre as partes, ou para contemplar 
interesse público, havendo requisição pelo Município com antecedência de 90 dias. 
 
Cláusula Quarta: 
A contrapartida do CONCESSIONÁRIO será a geração de pelo menos 01 emprego 
direto, ações comunitárias que beneficiem ao menos 20 crianças bem como garantir 
a função social da propriedade pública. 
Parágrafo Único: O CONCESSIONÁRIO encaminhará relatório semestral para a 
Secretária Municipal da Administração informando as atividades desenvolvidas. 
 
 
Cláusula Quinta:  
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O CONCESSIONÁRIO obriga-se a proceder à instalação e funcionamento de sua 
Sede Social, bem como se utilizar do local para desenvolver ações de capacitações, 
sociais e comunitárias, além de também promover capacitações de cunho cultural, 
palestras e outros, especialmente visando o envolvimento de crianças e 
adolescentes, de Sobradinho e da região Centro-Serra, num prazo máximo de 180 
(cento e oitenta) dias, a contar da data da assinatura desse instrumento, sob pena 
de nulidade da Concessão. 
 
Cláusula Sexta:  
Ao CONCESSIONÁRIO é vedada a mudança de destinação do uso do imóvel ora 
cedido, a qualquer pretexto, sob pena de rescisão contratual. 
 
Cláusula Sétima: 
Todas as despesas decorrentes da instalação, uso e manutenção do imóvel, bem 
como toda e qualquer taxa incidente sobre o mesmo, entre elas despesas com água, 
luz e inclusive o PPCI, sempre serão de inteira responsabilidade do 
CONCESSIONÁRIO. 
 
Cláusula Oitava: 
As benfeitorias e/ou manutenções de caráter definitivo – mesmo que autorizadas –, 
que forem realizadas no imóvel pelo CONCESSIONÁRIO, ao final estarão 
incorporadas ao patrimônio, sem indenização de qualquer espécie.  
 
Cláusula Nona: 
Para a realização de benfeitorias no imóvel, o CONCESSIONÁRIO obriga-se a 
apresentar projeto para análise e autorização prévia da CONCEDENTE. 
 
Cláusula Decima: 
O CONCESSIONÁRIO obriga-se a conservar o imóvel objeto da presente 
Concessão, devolvendo-o ao final do contrato, nas mesmas condições em que o 
recebeu, inclusive com as benfeitorias previstas na Cláusula Nona, correndo por sua 
conta, se assim não fizer, as despesas de conserto, pintura e suprimentos que se 
fizerem necessários, por qualquer motivo, conforme Termo de Vistoria Inicial. 
 
Cláusula Décima Primeira:  
O CONCESSIONÁRIO compromete-se a observar, durante o período da concessão, 
as normas sanitárias e de higiene, bem como a manter em operação procedimentos 
que impeçam ou reduzam os índices de poluição de qualquer espécie ou de 
degradação do meio ambiente, no imóvel e entorno. 
Parágrafo Único: A manutenção do entorno do imóvel será realizado pelo 
CONCESSIONÁRIO, ficando responsável pelo corte do gramado regularmente, 
limpeza do pátio bem como troca da iluminação. 
 
Cláusula Décima Segunda:  
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A fiscalização do cumprimento das cláusulas ora avençadas será efetuada por 
agentes da Secretaria Municipal da Administração, em colaboração com a Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desportos e o Departamento de 
Fiscalização.   
 
Cláusula Décima Terceira: 
A CONCEDENTE não responderá por indenizações, inclusive as trabalhistas, 
oriundas de danos causados a terceiros por culpa ou dolo do CONCESSIONÁRIO. 
 
Cláusula Décima Quarta:  
Ao final da Concessão, terá o CONCESSIONÁRIO o prazo de 30 (trinta) dias para 
desocupar o imóvel, podendo este prazo ser prorrogado, havendo prévio 
entendimento entre as partes, ou a critério da CONCEDENTE, mediante 
requerimento formal e fundamentado pelo CONCESSIONÁRIO. 
 
Cláusula Décima Quinta:  
O CONCESSIONÁRIO compromete-se a manter, durante toda a vigência do Termo 
de Concessão de Uso, compatibilidade com as obrigações ora assumidas, todas as 
condições da habilitação exigidas na legislação correspondente. 
 
Cláusula Décima Sexta:  
No caso de haver necessidade de serem tomadas medidas judiciais para 
reintegração de posse por descumprimento das instruções e das ordens de serviço 
da Administração Municipal, à custa judicial ou extrajudicial e os honorários 
advocatícios sempre correrão por conta, exclusivamente, do CONCESSIONÁRIO.  
 
Cláusula Décima Sétima: 
Em caso de fusão ou incorporação do CONCESSIONÁRIO com outrem, o presente 
Termo poderá ser revisto e até cancelado, a critério do Município e prévia 
apreciação do Conselho Municipal de Desportos. 
 
Cláusula Décima Oitava:  
Nenhuma tolerância do Município quanto ao descumprimento de prazos e/ou 
cláusulas estabelecidas neste Termo de Concessão poderá ser entendida como 
aceitação, renovação ou precedente a qualquer título. 
 
Cláusula Décima Nona:  
Fica eleito o Fórum da Comarca de Sobradinho/RS, para as ações decorrentes 
deste Termo, renunciando as partes, desde já, a qualquer outro que lhe assista, por 
mais privilegiado que seja.                                                                               

 
E, por estarem assim ajustados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, devidamente registrado no Cartório de Registro Especial da 
comarca local, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos. 
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Sobradinho/RS, ............ de ....................... de 2019. 
  
 
 
Município  de Sobradinho/RS. 
Concedente 
 
 
 
Associação Esportiva Sobradinho 
Concessionário  

 
 
Testemunhas: 
 
1ª ____________________________ 
 
 
2ª _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Of.015 /19-SMA   Sobradinho, 07  de janeiro de 2019. 
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Ilmo.Sr. 
Ver. Roberto Carlos Siman 
Presidente da Câmara de Vereadores 
Sobradinho 
 
 
     Senhor Presidente: 
 
 
 

Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria 
encaminhamos  para apreciação e votação Projeto de Lei n° 007, que autoriza o 
Poder Executivo a conceder o uso, gratuito, de imóvel de propriedade do município, 
para a Associação Esportiva Sobradinho e dá outras providências  

O imóvel a ser cedido  possui uma área edificada 
com 1.504,75m²,  em terreno de 6.458,75m², localizado na área central do 
Município, à Rua João Adão Schirmer, s/nº e trata-se do Ginásio de Esportes 
Humberto de Alencar Castello Branco – “Castelão”. 

A Concessão de Uso será a título gratuito, por um 
período de 10 (dez) anos, e a Associação Esportiva Sobradinho, compromete-se a 
geração de pelo menos 01 emprego direto, ações comunitárias que beneficiem ao 
menos 20 crianças bem como garantir a função social da propriedade pública e 
também  a manutenção do entorno do imóvel, ficando responsável pelo corte do 
gramado regularmente, limpeza do pátio bem como troca da iluminação. 

 
Contando com a aprovação do referido Projeto, 

desde já agradecemos 
 
 
     Cordialmente, 
 
 

Armando Mayerhofer 
     Prefeito Municipal, em exercício 
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