
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul. 
 

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 

LEI MUNICIPAL N° 318.04, 1º de março de 2004. 
 
Autoriza o Executivo Municipal, 
firmar contrato de cedência, com 
Mitra Diocesana e dá outras 
providências.  
 

 Art. 1 - Fica autorizado o Executivo Municipal 
firmar contrato de CEDÊNCIA, com a MITRA DIOCESANA DE 
PASSO FUNDO, na qual a Mitra cede para o Município, sem ônus 
algum, um imóvel matriculado sob o nº 16.202, fls. 20 e verso livro 87, 
situado no distrito de Linha Vitória, neste Município, conforme minuta 
de contrato de cedência em anexo, pelo prazo de 30 anos.   

 
                                         Art. 2º - Esta lei entra em vigor, na data de sua 
promulgação. 

 
  Gabinete do Prefeito, 1º de março de 2.004. 

 
  
 
                                                João Domingos R. da Silva 
                     Prefeito Municipal 
 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
 Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
           Tânia Terezinha Fiorese 
               Chefe de Gabinete 
 
 



MINUTA CONTRATO DE CEDÊNCIA 
 

 TERMO DE CONTRATO DE CEDÊNCIA 
DE USO QUE FAZEM A MITRA 
DIOCESANA DE PASSO FUNDO E O 
MUNICÍPIO DE ALMIRANTE 
TAMANDARÉ DO SUL.  

 
Que fazem por este instrumento contratual, firmado 

entre as partes, de um lado, como CEDENTE a MITRA DIOCESANA DE 

PASSO FUNDO, entidade religiosa com sede na cidade de Passo Fundo-RS 
à rua Coronel Chicuta, 454, inscrita no CNPJ sob nº 92.027.192/00001-48, 
com personalidade jurídica independente de registro civil por força do 
artigo 5º do Decreto nº 11 de 07.01.1987 e Estatutos registrados sob nº 4168 
do Livro “B” nº4, do Ofício dos Registros Especiais da cidade de Passo 
Fundo-RS, representada por Dom PEDRO ERCILIO SIMON, brasileiro, 
solteiro, Bispo da Diocese de Passo Fundo-RS, residente e domiciliado na 
rua Coronel Chicuta, 454, em Passo Fundo-RS, inscrito no CPF sob nº 
119.721.650/20 e da carteira de identidade RG nº6014734914-SSP-RS, e 
como CESSIONÁRIO o MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 

DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 04.215.782/0001-37, com endereço na Avenida General Lopes de 
Oliveira, nº 267, Almirante Tamandaré do Sul-RS, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal, Sr. João Domingos Rodrigues da Silva, CPF n° 
175462060-49. CI 2000722492, com domicilio na Avenida General Lopes de 
Oliveira, 277 em Almirante Tamandaré do Sul-RS, nas cláusulas a seguir 
mencionadas: 

 
1. OBJETO: Tem como objetivo a presente a cedência  

de uma área de 5.750 m² localizada em área da propriedade do CEDENTE, 
conforme matrícula n. 16.202; Fls.20 e verso; Livro nº 87, situada no Distrito 
de Linha Vitória, Município de Almirante Tamandaré do Sul-RS, destinado 
a prática de educação física e outras atividades complementares do 
currículo escolar. 

A referida área também será utilizada pela população 
local, para a prática de atividades esportivas e comunitárias onde haja a 
necessidade de espaço físico ao ar livre. 

 
2. REMUNERAÇÃO: A área será cedida sem ônus, 

ficando o CESSIONÁRIO com a incumbência de cercar o local, dar 



manutenção e conservação, fazer bom uso da área e aos interesses da 
comunidade. 
 

3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato 
será pelo prazo de 30(trinta) anos, iniciando no dia 01 de março de 2004 e 
terminando no dia 28 de fevereiro de 2.034, sem que caiba a qualquer das 
partes aviso prévio ou indenização. 
 
 DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: o CESSIONÁRIO fica autorizado a fazer 

uso do local para os fins propostos na cláusula primeira, podendo construir 
ou adaptar acomodações de infra-estrutura. Tais benfeitorias uma vez 
efetuadas ficarão incorporadas ao imóvel cedido, não dando ao Cessionário 
direito de ressarcimento, tampouco, lhe autorizar a exigência de qualquer 
indenização por conta das mesmas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: o CESSIONÁRIO se compromete a 
manter em perfeitas condições de uso a área cedida. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: o CESSIONÁRIO se compromete em 
zelar pelo patrimônio recebido que deverá ser demarcado, a fim de 
possibilitar a construção de cerca delimitatória. 

 
4. FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Carazinho como único 
competente para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato. 
          E, assim, por estarem de pleno acordo com o contido neste 
instrumento, firmam o presente em três vias, conforme e consoante com os 
ditames legais. 
 

                    Almirante Tamandaré do Sul, 01 de março de 2004. 
 
 
 

João Domingos R. da Silva  Mitra Diocesana de Passo Fundo            
     Prefeito Municipal               Dom Pedro Ercílio Simon Bispo Diocesano 
          Cessionário             Cedente 
                                                                                                                            
Testemunhas: 

 

 


