
LEI MUNICIPAL Nº 3198
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 pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo autorizado a transferir,
mediante escritura pública de doaçp=o à DIPRAL - Distribuidora de
Produto Alimentício do Alto Uruguai Ltda. a área de
10.010,00m², situado no todo maior de propriedade do Município
de Carazinho, conforme escritura pública matriculada no Ofício
do Registro de Imóveis de Carazinho sob nº R. 17.549 na livro 2
- RG

Art. 2º - A área objeto da doaçpÛo autorizada pelo artigo
anterior, esta situado à margem Nordeste da BR - 386 tendo seu
ponto inicial na mesma rodovia, divisa com a área doada à
empresa Nilo Patussi & Filhos Ltda., seguindo por esta numa
extenspDo de 70 metros dai formando um ângulo de 90 grau, segue
rumo Leste numa extenspào de 143 metros; desse ponto formando um
angulo de 90 segue rumo a Norte numa extenspzo de 70 metros dai
novamente formando um ângulo de 90 grau, segue numa extensp�o
metros rumo oeste até o ponto inicial.

Art. 3º - A área deverá ser destinada à instalaçpIo de uma
fabrica de confecções inclusive com posto de vendas e atacado de
produtos alimentícios.

Art. 4º - A donatária np�o poderá alienar ou alterar a des-
tinaçpdo do imóvel sem o prévio consentimento ao imóvel caberá ao
município.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicaçp�o.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO EM 16 DE JUNHO DE
1981.

a)LORENO ALBUQUERQUE GRAEFF
Prefeito Municipal
a)JOSÉ LUIZ ESPANHOL

Secretário
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