
LEI MUNICIPAL Nº 3.495
Autoriza o Município a receber doaçπo de área e da 
outras providencias.

SEBASTI├O OLEGÁRIO HAEFFNER, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZI-
NHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

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

Art. 1º - Fica o Município autorizado a receber em doaçπo, 
os bens imóveis e direitos a eles relativos, de propriedade do 
Veterano Futebol Clube, Grêmio Atlético Glória e Clube Atlético 
de Carazinho.

Art. 2º - Os bens imóveis referidos no artigo 1º, bem como 
direitos a eles relativos, sπo os seguintes:

1. CLUBE ATLÉTICO DE CARAZINHO - Uma fraçπo de terras, 
com a área de 14.850,00 m², localizada na Vila Santo Antonio 
(Estádio Paulo Coutinho), inscrita no Cartório do Registro de 
Imóveis  deste  Município,  sob  nº  R.  1-7.172,  Livro  nº  2,  de 
26.10.78, com a concordância de representante legal do Veterano 
Futebol  Clube,  em  face  de  pendência  judicial  sobre  o  mesmo 
imóvel.

2. GRσMIO ATLÉTICO GLORIA - Uma fraçπo de terras com área 
de  12.453,28m²,  localizada  no  Bairro  Gloria  (Estádio  da  Vila 
Industrial), inscrito no Cartório de Registro de Imóveis sob os 
números:
Área de 2.400,00 m² - nº 17.774   Área de 2.476,00 m² - nº 
17.736
Área de   600,00 m² - nº 15.831   Área de 1.800,00 m² - nº 
15.792
Área de 1.660,00 m² - nº 14.212   Área de 3.517,28 m² - nº 
14.045

3. CLUBE ATLÉTICO DE CARAZINHO - Uma fraçπo de terras, com 
área de 46.438,00 m², localizada na Vila Hípica, havidas de Age-
nello Senger , conforme Alvará de Autorizaçπo Judicial nº 027/80 
da  2ª  Vara  desta  Comarca  de  Carazinho,RS,  nos  autos  de 
inventario de Agenello Senger.

Art.  3º  -  Totalizam  as  áreas  citadas,  em  73.741,28  m², 
cujos  bens  serπo  posteriormente  incorporados  na  Fundaçπo 
Desportiva e Cultural de Carazinho - FUNDESCAR, a ser instituída 
pelo Município de Carazinho,RS.

Art. 4º - Fica o Município autorizado a assumir débitos em 
nome do Clube Atlético de Carazinho, a seguir relacionados:

a) Junto ao IAPAS, referente contribuiç•es no período de 
outubro/72 à março/76, no valor principal de Cr$ 202.518 (duzen-
tos e dois mil, quinhentos e dezoito cruzeiros), que em data de 
30.04.85,  atingia  a  importância  de  Cr$  78.777.384  (setenta  e 
oito  milh•es,  setecentos  e  setenta  e  sete  mil,  trezentos  e 
oitenta e quatro cruzeiros), atualmente em cobrança judicial.

b) Junto a Justiça do Trabalho, Reclamatória Trabalhista 
que hoje atinge a importância de Cr$ 1.500.000 (hum milhπo e 
quinhentos mil cruzeiros).

Art. 5º - As despesas decorrentes da presente Lei correrπo 
por conta de dotaçπo orçamentária prevista na conta Reserva de 
Contingência.

Art. 6º - Revogadas as disposiç•es em contrario, esta Lei 
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entrara em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 05 DE JUNHO DE 1985.

a)SEBASTI├O OLEGÁRIO HAEFFNER
Prefeito Municipal

a)LUIZ ANTONIO DA LUZSec.Mun.Administraçπo
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