
LEI MUNICIPAL Nº 4.625

Autoriza doação de imóveis e instalações para o 
SINDICATO RURAL DE CARAZINHO e dá outras 
providências.

IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL.

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

Art. 1º - Fica o Governo do Município de Carazinho autorizado a fazer doação ao SINDICATO RURAL 
DE CARAZINHO, dos bens imóveis e instalações de propriedade do Município, que compõem o PARQUE DA 
VARZEA,  descritos  na  matricula  nº  13240,  do Registro  de  Imóveis  desta cidade e  no Laudo de  Avaliação 
assinado pela Comissão de Avaliação nomeada através da Portaria nº 277/93, de 17 de dezembro de 1993, 
ressalvados os direitos de terceiros por benfeitorias construidas na área do Parque, sob autorização.

Art. 2º - Da Escritura Publica de Doação deverão constar as seguintes cláusulas especiais:
I  -  reversão  dos  bens  imóveis  e  instalações  ao  Município  de  Carazinho,  no  caso  de  extinção  do 

Sindicato Rural de Carazinho ou desinteresse deste em manter em atividade o Parque da Várzea, dentro das 
finalidades para que foi criado;

II -no caso de reversão, o Município será obrigado a indenizar somente as benfeitorias construidas a 
partir da data de lavratura do ato de doação; 

III-proibição do donatário transferir os bens recebidos em doação, seja a qualquer titulo, para o domínio 
ou administração de terceiros;

IV -usar os bens recebidos em doação para as seguintes finalidades:
a) realizações periódicas de exposições e feiras comerciais e agro-industriais, sem cobrança de aluguel 

das entidades promotoras;
b) instalação imediata de um sistema regional de remates de animais;
c) cessão de todas as instalações, sem ônus, para eventos de interesse do Governo do Município ou de 

outras entidades por ele indicadas;
d) cessão das instalações para entidades tradicionalistas do Município, para a realização de rodeios 

crioulos de âmbito regional e de festas, desde que estejam oficializados pelo Governo do Município.

Art. 3º - O Sindicato Rural deverá providenciar para que a Escritura Pública de Doação, de que trata 
esta Lei, seja homologada pelo casal expropriado pelo Decreto Executivo nº 39/79, de 19 de dezembro de 1979, 
que declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área onde se localiza o Parque da Varzea.

Art. 4º - Fazem parte integrante desta Lei, as cópias da Matricula do Registro de Imóveis de nº 13240 e 
do Laudo de Avaliação firmado pela Comissão Avaliadora acima nominada.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 4 DE JULHO DE 1994.

IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal
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