
LEI MUNICIPAL Nº 3057
Autoriza transferência de imóvel.

LORENO ALBUQUERQUE GRAEFF, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO,
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo autorizado a transferir,
mediante escritura pública de doaçp=o, à empresa "Matadouro de
Aves Encantado Ltda",. o domínio da área de 75.065,01 m²,
situada no todo maior de propriedade do Município de Carazinho,
conforme escritura pública inscrita no Ofício do Registro de
Imóveis da Comarca de Carazinho, Livro 2, sob nº R 1 - 7.549.

Art. 2º - A área objeto da transferência autorizada pelo
artigo anterior, fica situada à margem Sul da BR-285, tendo seu
ponto inicial na divisa do todo maior, com a área do Patronato
Santo Antonio, partindo do mesmo, numa extensp�o de 439 metros
sentido Oeste até o ponto 2, donde, com um rumo de 75º 59' SE,
segue em direçpDo Sudeste, numa extenspDo de 150 metros até o
ponto 3, daí, com um rumo de 75º 44' SE, segue na mesma direçpào
numa extenspzo de 140 metros até o ponto 4, daí, com um rumo de
60º 35' SE segue na mesma direçp�o numa extensp�o de 135 metros
até o ponto 5, daí, com um rumo de 60º 00' SE, segue na mesma
direçpIo numa extenspIo de 177 metros até o ponto 6, daí, com um
rumo de 45º 18' NE, segue em direçpão Nordeste, numa extenspão de
50 metros até o ponto 7, de cujo ponto, com um rumo de 28º 20'
NO, segue em direçp�o Norte com uma extensp�o de 345 metros, até o
ponto inicial.

Art. 3º - A área objeto da transferência à empresa
Matadouro de Aves Encantado Ltda., deverá ser destinada à
instalaçp�o de um incubatório para produçp�o de pintos de 1 (um)
dia, cujo projeto deverá obedecer as normas técnicas
estabelecidas pelo Departamento Municipal de Obras.

§ e£nico - Caso np£o haja a instalaçp£o do incubatório dentro
de 3 (três) anos, a contar da data da sançp×o desta Lei, a área
objeto desta doaçp�o, reverterá ao Município de Carazinho.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicaçpuo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 17 de outubro de
1979.

a)LORENO ALBUQUERQUE GRAEFF
Prefeito Municipal
a)José Luiz Espanhol

Secretário
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