
Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3.663 
13 DE FEVEREIRO DE 2015. 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bem 
público móvel municipal ao Hospital de Caridade 
Brasilina Terra. 

O Prefeito Municipal de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 
suas atribuições legais. e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER 

que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica o Município de Tupanciretã autorizado a doar o bem público móvel de sua 
propriedade ao Hospital de Caridade Brasilina Terra - HCBT. 

Parágrafo único — O bem público móvel de que trata o caput deste artigo, possui as 
seguintes características: 

Quant Un Descrição N° de Série 

01 Un Oxímetro de pulso portátil CH1K100859 

Art. 2° A presente Doação de que trata o art. 1°, destinar-se-á ao uso do HCBT para 
auxiliar na realização do teste do coraçãozinho em crianças recém-nascidas. 

Art. 3° O bem doado retornará á propriedade do Município se não mais for utilizado para a 
finalidade constante do artigo 2°. 

Art. 4° As condições em que se operará a doação de bem público municipal, são as 
constantes da minuta do Termo de Doação em anexo, a qual passa a fazer parte 
integrante desta. 

Art. 5° As despesas decorrentes com a aplicação da presente Lei, correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Saúde. 
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Art. 6° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 13 (treze) dias do 
mês de fevereiro de 2015. 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito Municipal 
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TERMO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ E A COPERTERRA. 

Pelo presente Termo de Doação de Bem Público, nesta e na melhor forma de 
direito, as partes adiante declaradas, de um lado o MUNICIPIO DE TUPANCIRETÃ 
devidamente inscrito no C.N.P.J.-MF sob n.° 88.227.764/0001-65, com sede à Rua 
Expedicionário João Moreira Alberto, 181, Centro, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal, o Sr°. Carlos Augusto Brum de Souza, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado neste município, doravante designado simplesmente de DOADOR, e de outro 
lado o o HOSPITAL DE CARIDADE BRASILINA TERRA, Pessoa Jurídica de Direito 
Privado, inscrita no CNPJ sob o n. ° 98.314.099/0001-09, estabelecido a Avenida Rio 
Branco, n° 02, nesta cidade, representado pelo Presidente do Conselho Gestor, Sr. 
ANTÔNIO CELSO GOERGEN, brasileiro, comerciante, portador da RG n°, e CPF n° 
188.698.740-87, residente e domiciliado na Avenida Assis Brasil, nesta cidade de 
Tupanciretã, RS, de agora em diante chamada de DONATÁRIO, têm entre si, justo e 
convencionado as condições que adiante seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — Por força do presente Termo, o DOADOR declara ao 
DONATÁRIO, que é legítima proprietária do seguinte Bem: 

Quant Un Descrição N° de Série 

01 Un Oxímetro de pulso portátil CH1K100859 

CLÁUSULA SEGUNDA— Assim. o DOADOR, pelo presente Termo, doa ao DONATÁRIO, 
o Bem móvel descrito na Cláusula Primeira deste Instrumento, que destinar-se-á para 
auxiliar suas atividades inerentes, principalmente na realização do teste do coraçãozinho 
em crianças recém-nascidas. 

CLÁUSULA TERCEIRA— O DONATÁRIO compromete-se a usar o bem DOADO para 
auxiliar realização do teste do coraçãozinho em crianças recém-nascidas. 

Parágrafo único: O Bem retornará à propriedade do Município se não mais for utilizado 
para a finalidade constante da Cláusula Terceira. 

CLÁUSULA QUARTA — A partir da assinatura desta doação fica o DOADOR isento de 
quaisquer ônus relativos a taxas, impostos e demais despesas relativas ao bem. 

CLÁUSULA QUINTA- Fica eleito o Foro da Comarca de Tupanciretã, Estado do Rio 
Grande do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Instrumento, com a 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por haverem acordados, declaram ambas as partes aceitarem todas as 
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disposições estabelecidas nas Cláusulas do presente Termo de Doação, bem como a de 
observarem fielmente outras disposições regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 
03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinado por ambas as partes e na presença 
das testemunhas abaixo relacionados, para que produza o legal fim de direito. 

Tupanciretã, 	de 	 de 2015. 

MUNICÍPIO DE ;;ANCIRETÃ 
DOADOR 

HOSPITAL DE CARIDADE BRASILINA TERRA 
DONATÁRIA 
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