
LEI MUNICIPAL Nº 2511
Autoriza o Executivo Municipal à conceder incentivos a
novas indústrias e estabelecimentos comerciais.

LORENO ALBUQUERQUE GRAEFF, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO:
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e

promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal a conceder

às empresas abaixo relacionadas, os seguintes incentivos:
a) isençpØo de impostos municipais, pelo prazo de 15

(quinze) anos: NODARY S/A.-COMÉRCIO E IMPORTADORA, INDerSTRIA DER
RAÇn�ES BARRIGA VERDE S/A.. - CALFIBRA S/A. - CALC°RIO
CARAZINHENSE LTDA. - INDUSTRIAL HOMERO GUERRA S/A. - MOINHO DE
CALC°RIO.

b) doaçpÛo de área para instalaçpÛo de novas indústrias:
1. Indústria CALC°RIO CARAZINHO LTDA: terreno com 10.000 m²

(dez mil metros quadrados), à margem da Viaçp�o Férrea, próximo
ao silo da SAMRIG;

2. INDUSTRIAL HOMERO GUERRA S/A: terreno com área a ser es-
tabelecida, dentro dos limites da Pedreira Municipal, para
instalaçpzo de moinho de calcário;

c) cessp�o, em comodato, dentro dos limites da Prefeitura
Municipal, da área de 2 hectares, à firma BENZENEX, ou
subsidiária, para instalaçpIo de uma unidade comercializadora de
adubos.

d) doaçp}o à firma NODARY S/A. COMERCIAL E IMPORTADORA, de
50% da pedra britada necessária a construçp�o de sua sede em
nossa cidade.

e) permitir, a firma antes citadas, que se utilize de áreas
livres na Pedreira, para testes de máquinas.

Art. 2º - Se dentro de três anos, a firma ou empresa
beneficiada com a doaçp:o dessas áreas de terras, np:o fizer uso
do fim específico a que se destina, as mesmas retornarpno ao
patrimônio do Município.

Art. 3º - No caso de dissoluçp×o ou transferência das firmas
ou empresas beneficiadas, as áreas de terras doadas às mesmas,
retornarp@o, também, ao patrimônio do Município de Carazinho.

Art. 4º - Fica ainda, autorizado o Executivo Municipal a
prestar serviços de máquinas para adaptações dos respectivos
terrenos, bem como, outros serviços próprios da municipalidade.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicaçpGo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 30 de janeiro de
1973.

a)LORENO ALBUQUERQUE GRAEFF
Prefeito Municipal

a)HÉLIO SELBACH DA ROCHA
Secretário
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