
Autoriza doaf;ao de area a Empresa
Mekal Empreendimentos Ltda e revoga
a Lei Municipal n.o 6.892/08.

Art. 1° Autoriza 0 Poder Executivo a transferir mediante escritura publica de doa-
yao a empresa Mekal Empreendimentos Uda, de um terreno urbano, sem benfeitorias de
forma irregular, com area de oito mil, seiscentos e sessenta e tres metros e cinco decfmetros
quadrados (8.663,05m2

), localizado na rua Egidio Antonio Endler, esquina com a rua Alfredo
Oscar Kochenborger, no Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz, nesta cidade, no Setor 13,
Quadra 03 e Lote 10, com as seguintes confrontayoes: a Nordeste: 43,50m com a rua Alfre-
do Oscar Kochenborger; a Sudoeste: 74,30m com Scapini-Transportes e Comercio Ltda; a
Sudeste: 120,78m com Lopes & Oliveira Transportes e Turismo Ltda lote 11, a Noroeste:
88,88m com a rua Egidio Antonio Endler e ao Norte: 47,00m com interseyao das ruas Egidio
Antonio Endler e Alfredo Oscar Kochenborger, conforme matricula n.o 32.962 L.02, do Regis-
tro de Im6veis de Carazinho, memorial descritivo, laudo de avaliayao e mapa de localizayao,
que sac partes integrantes desta Lei.

Paragrafo Unico. Os incentivos autorizados neste artigo baseiam-se no projeto
apresentado pela empresa e nos demais documentos e exigencias cumpridas, segundo de-
termina a Lei Municipal n.O5.581/01 e suas alterayoes.

Art. 2° A area ora doada e destinada a instalayao da unidade de fabricayao dos
produtos de Iimpeza, com capacidade produtiva de 2(dois) milhoes de Iitros/mes.

Art. 3° A Empresa, ap6s receber a area ora doada, devera construir sobre a mes-
ma, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados da data da respectiva escritura, uma in-
fra-estrutura minima, que constara de cercamento da area, com postes em concreto ou alve-
naria, e fechamento do lote em alvenaria ou tela, com portoes de ferro nas entradas.

§ 1° A empresa tera 0 prazo maximo de cento e oitenta (180) dias, a contar da
promulgayao da referida Lei, para iniciar as obras de construyao, conforme projeto apresen-
tado ao Conselho do Plano do Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz.

§ 2° Ap6s 0 inicio das obras, a empresa tera prazo de um (01) ana para a condu-
sac da mesma, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo, desde que haja interesse publico.



3.606/87(Lei do Plano Diretor do Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz), suas alterac;oes e 0
disposto nesta Lei.

Art. 5° A presente doac;ao esta vinculada ao cumprimento da presente Lei e dos
demais dispositivos legais constantes na Lei Municipal nO3.606, de 19 de marc;ode 1987, que
instituiu 0 Plano Diretor do Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz, e suas alterac;oes.

Art. 6° 0 proprietario de area que, para construc;ao de edificac;oes exigidas por lei,
necessitar de financiamento bancario, e para isso for exigida hipoteca do im6vel como garan-
tia, podera faze-Io desde que, na escritura de doac;ao, conste clausula especifica de que a
hipoteca somente podera ser feita como garantia de recursos que, obrigatoriamente, serao
aplicados em construc;ao ou benfeitorias, no terreno objeto desta doac;ao.

§ 1° Na ocorrencia do previsto no caput do presente artigo, devera ser instituida
sobre 0 im6vel, hipoteca em 2° grau em favor do Municipio de Carazinho, podendo dar-se no
mesmo instrumento em que a empresa outorgar a hipoteca em 1° grau ao agente financeiro,
quando 0 Municipio comparecera ao ato, como interveniente anuente e outorgado credor hi-
potecario em 2° grau.

§ 2° A constituic;ao de garantia real do im6vel em emprestimo financeiro, somente
podera ser feita, se atendidos os demais termos da Lei nO3.606/87, combinados com 0 dis-
posta na Lei n° 8.666/93 e suas alterac;oes.

Art. 7° Serao de responsabilidade do donatario, as despesas de manutenc;ao, ta-
xas, emolumentos e tributos incidentes sobre 0 im6vel e suas benfeitorias descrito no Art. 1°,
bem como a escriturac;ao e registro do im6vel.

Art. go Revogam-se as disposic;oes em contrario, em especial a Lei Municipal n.o
6.892, de 30 de dezembro de 2008.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

SEPLAN

Um terreno urbano, sem benfeitorias de forma irregular, com
area total de (8.663,05 m2

), oito mil seiscentos e sessenta e tres metros e
cinco decimetros quadrados, localizado na rua Egidio Antonio Endler,
esquina com a rua Alfredo Oscar Kochenborger, no Distrito Industrial
Carlos Augusto Fritz, nesta cidade, no setor 13 - quadra 03, tote 10, com
as seguintes confronta<;:6es:

Nordeste:
Sudoeste:
Sudeste:

Noroeste:
Norte:

43,50 m com a rua Alfredo Oscar Kochenborger,
74,30 m com Scapini-Transportes e Comercio Ltda.,
120,78 m com Lopes & Oliveira Transportes e Turismo
Ltda. lote I I,
88,88 m com a rua Egidio Antonio Endler,
47,00 m com interse<;:ao das ruas Egidio Antonio Endler e
Alfredo Oscar Kochenborger.
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REGISTRO DE IMOVEIS DE CARAZINHO - RS
CERTIDAO

OFiclO DE REGISTRO DE IMOVEIS
COMARCA DE CARAZINHO

Estado do Rio Grande do Sui
Livro NO 2 - Registro Geral

16 AgClstOCarazinho, de de
I1v10VEL: UM TERRENO URBANO, sem benfeitorias, de fonna irregular, com a area de 8.663,05
m1 (oito mil, seiscentos e sessentiL e tres metros e cinco decimetros quadrados), 10caIizado na Rua
Egidio Antonio Endler, esquina CO,'l a Rua Alfredo Oscar KochenbOlger, no Distrito Industrial Carlos
AugltSto Fritz, nesta Cidade, tote 010 da quadra 003 do setor 013, com as seguintes medidas e
confronta90es: ao nordeste, em 43.,50 m (quarenta e tres metros e cinquenta centimetros) com a Rua
Alfredo Oscar Kochenborger; ao slldoeste, em 74,30 (setenta e quatro metros e trinta centimetros) com
terre no de Scapini - Transportes e Comercio Ltda.; ao sudeste, em 120,78 m (cento e vinte metros e
setenta e oito centimetros) com 0 lote 011; ao noroeste, em 88,88 m (oitenta e oito metros e oitentae
oito centfmetros) com a Rua Egidio Antonio Endler; e, ao norte, em 47 m (quarenta e sete metro~)
com~, interseyao das Ruas Egidio l~ntonio Endler e Alfredo Oscar Kochenborger.
PROPRIETARIO: MUNICIPIO D~:CARAZINHO, pessoajuridica de direito publico interno, CNPJ
n. 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, 1264~Centro. nesta Cidade.
REGISTROS ANTERIORES: Matriculas 25.227 e 25.229, ambas do Livro 2 • Registro Geral deste
Ofle· de 20 de junho e 2002.
Eu, Christian Cassol Richter), Substituto, a elahorei, digitei e dou fe. Protocolo
E. 1~5.4I4 - LO I-T, e 03.08.10. E~R$lI,lO. Selo: 0110.02.0900001.Q6566 R$O,30.
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Matricula

32.962

REGISTRO DE IMOVEIS DE CARAZINHO - RS

CERTIDAo DE INTEIRO TEaR

Certific" que a presente c6pia e reprodu~ao fiel do original da matricula n. 32962 a que se
refere, eidraida nos tennos do art. 19 § 10 da Lei 6.015 de 31/12/73.

Carazinho, 16fO~. (.. __.__ - /f
."", ..~~ _ _ /._~ .c:::::=- -- ~/

'\/trUp /.. <: •• _:-~=:,;1:.t.?er!t'6'
Debor•. Cassol Richter d& Silva. Titular ( ) 1Christian Cassol Richter - Subst. () 1Angela Marina
Iser- E5.:revente () 1Romeu Nedeff Filho - Escrevente Autorizado () 1Sandrine da Silva
Hartmann - Escrevente Autorizada,) I Verlusa Velter de Jesus Cossul· Escrevente Autorizada (
)!Tiago da Silveira· Escrevente ~ I Marcia Rosita dos ~antos RBhrig • Escrevente ( )1 Camila
Adriele,lser· Escrevente O·

Emolurnentos Totais: 12,60 + 0,60 = 13,20
Selos: Certidao 1 Pagina· Valor fixo R$ 4,90 :)110.01.1000006.14897 R$ 0,20
Busca. Valor fixo R$ 5,100110.01.1 (JOoo06.14898 R$ 0,20
Processamento E R$ 2,60 0110.01.1000006.14899 R~0,20

REGlSTRO DE iiVlOVE1S
Comarca de Carazinho-RS.~, t-:- ~;-_~~~ • ..,:;P . . .

BeL De&ora c. Richter da SiLva
Registradora

CPF.635.1M.4bO-72
t.hristian Casso[ Richter

Slibstiluto
('Pro <)Bo. \ \ .3,480.87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ARQillTETURA E ENGENHARIA

PARECER TeCNICO

11 -IMOVEL

DRESIDENCIA UNIFAMILIARISOLADA

DUNIDADE AUTONOMA EM HAB.COLETIVA

12 - DADOS DE IDENTIFICACAO

CONTRIBUINTES
MEKAL EMPREENDIMENTOS LTDA.
ENDEREC;;ODO IMOVEL
Rua Egidio Antonio Endler esquina Rua Alfredo Oscar Kochenborger
BAIRRO CIDADE
Distrito Industrial CARAZINHO
DOCUMENTAC;;AoDO IMOVEL
Matricula - 32.962

13 -IMPLANTACAO

INFRA-ESTRUTURAURBANA

[]]AGUA POTAvEL

D ESGOTOPLUVIAL

USODOSOLO

DATIV HABITACIONAL

DATIV COMERCIALE SERVIC;;OS

[]]A TIV. INDUSTRIAL

DLOJA

DCONJUNTO COMERCIAL

[]]TERRENO URBANO

DpOSTO DE SAUDE

[]] PAVIMENTAC;;AoASFALTICA

DPAVIMENTAC;;Ao PASSEIO

[]] REDE ELETRICA

DILUMINA<;;AO PUBLICA

DLUXO

DALTO

DNORMAL

DBAIXO

DMINIMO

EQUIPAMENTOSURBANOS E SERVICOS

DCOMERCIO DESCOLA DRECREA<;;AOIPRAC;;A

14 - CARACTERisTICAS DO TERRENO

AREA 8.663,05

TOPOGRAFIA

DPLANA

[]] EMACLIVE

DEMDECLIVE

DINCLlNAC;;AO LATERAL

15 - EDIFICACAo
PROJETO

DEDIFISOLADA

DEDIF. GEMINADA

DCOND. HORIZONTAL

DDIVERSOS BLOCOS

DIMPLANT JUNTOAs DIVISAS

DISTRIBUlcAo

NIVEL EM RELAC;;AoAO MEIO-FIO

ACIMA DO NivEL

RISCO DE INUNDAC;;Ao

DEXISTENTE

[]] INEXISTENTE

EQUIPAMENTOSE INSTALACOESESPECIAIS

DCENTRAL DE GAs

DANTENA COLETIVA

DpORTEIRO ELETRONICO

DSALAo DE FESTAS

D RECREA<;;AoIPLAY-GROUND

DQUADRA DE ESPORTES

DPISCINA INDIVIDUAUCOLETIVA

D
D
D



PADRAO CONSTRUTIVO (NB-140) I POSI(:AO IPAVTODA UNIDADE lEST DE CONSERVA(:AO

DALTO DNORMAL oBAIXO DFRENTE DFUNDOS DMEIO

I I I I r
7 - AVALIACAO

IMOVEL
AREAS (m2) FRA(:AO UNITARIO VALORES DE AVALIACAO (R$)

PRIVATIVA TOTAL IDEAL (R$/m2) TERRENO UNIDADE TOTAL

Terreno urbano 8.663,05 8.663,05 1,000000 7,0000 60.641,35 60.641,35

VALOR TOTAL 8.663,05 8.663,05 1,000000 7,0000 60.641,35 60.641,35

8 -INFORMACOES COMPLEMENTARES

o TERRENO URBANO EM APRECO LOCALlZA-SE NO DISTRITO INDUSTRIAL CARLOS AUGUSTO FRITZ, EM
EXCELENTE LOCALIZACAO, EM RELACAO A AREAS INDUSTRIAlS. 0 PRESENTE PROCESSO TEM POR BASE A
ATA nO02/2010 DO CONSELHO DO DISTRITO INDUSTRIAL.

9 - AVALIADORES



"
Aos cinco dias do mes deagosto do ana de dois mil e dez, as nove horas, nas
dependencias da Secretaria Municipal de Desenvolvimentoesteve reunido 0 Conselho
Municipal do Plano Diretor' dos Distritos Industdais Carlos Augusto Fritz e Iron
Albuquerque, para tratar dosseguintes assuntos: Concessao de beneficios a empres~s;
analise para doaC;80 de areci para instalaC;80 de empresas nos Distritos; e, assuntos
gera.is. Estiveram presentes os senhores: Nelson Loef representando a Secretaria de
Des1anvolvimento, Marcos Virlicius Reisdoerfer Diretor da Industria e Comercio, Patricia
Gutkoski da Cruz Secretaria para Assuntos Juridicos, Jairo Storchi de Souza Engenheiro
Civil da Secretaria do Planejarnento, Miltras Pasqualotto Secretario Municipal de ObrasGE!
Via9ao, Alexandre Moacir Capitanio Vice-prefeito e, 0 Sr. Erselino lottis representandoo
Sindicato do Comercio Varejista de Carazinho. Primeiramente 0 Secretario de
Desenvolvimento Nelson Loef deu boas vindas ,aos presentes solicitando ao Diretor da
Ind{Jstria e Comercio 'para colocar a pauta da reuniao emdialogo. Marcos Vinicius,
Rei:,doerfer saudou os presentes, explanando os obJetivos da reuni80 aos membros do
Conselho. Inicialmente analisou-se a 0 projeto apesentado pe,laempresa Landrin Industria
e Gomercio de Inseticidas Uda., qual em cumprimento a notifica<;80 oficial expedida em
vinte e seis de marc;o do cofrente ano, oficio 022.2010, apresentou um projeto tecnico
para construc;ao de um deposito de materia prima com area de seiscentos metros
quadrados na area concedida pela Lei Municipal 6.556/2007. Apos analise, por vontade
unailime dos presentes, os n1embros do Conselho solicitaram aosetor competente qa
AdrninistraC;80, a elaboraC;80:Uos procedimentos necessarios para reversao desta area,
haja vista 0 descumprimento da Lei Municipal 6.556/2007, bem como pelo fato de
apresentarem um projeto, visando apenas, constrUl;ao de urn deposito de materia prima,
n8d alavancando dessa forma 0 desenvolvimento da indUstria, principalmente na gerac;ao
de J~mprego e renda, previsto e acordado pela presente Lei. Dando continuidade, em
analise aos documentos da ernpresa Telha Certa Industria '8 Com~rcio Uda, inscrita nO

CNPJ sob 0 numero 03.769.3.30/0001-34, detentora da conC;t3SSaode direito real de uso
r'" ,U

de' uma frac;;aode terras com'area de oito mil e quinhentosl!metros quadrados conforrpe
LejMunicipal n° 6.355/2006 e', donataria de uma fra<;80 de'terras com area de seis mil,
nO\lonta e dois metros quadrados, doada atraves da Lei Municipal nO 7.178/2010,
entendeu 0 Conselho 'em revogar ambasas Leis, visando a unificaC;80 dos lotese,
pos.teriormente fazer a ooaC;80para a empresa. A area a ser doada tera aproximadamente
quinze mil metros quadrados,':,situada na BR 285. Posteriormente, em analise ao pedido
da empresa Mekal Empreendimentos Ltda, requerendo a doa98o dos im6veis concedidos.
pele Lei Municipal nO6.892/2008, entendeu 0 Conselho, se necessario for, em revogar 8l

presente Lei para que posteriormente seja feita a unific2980 destas areas e, assim
procedendo com a doa<;80 dos imoveis a empresa. TambEnn, com relaC;80 aos demais
incentivos, fica a criteria do Executivo Municipal em COncedf.~r,observando sempre, a l.ei
Municipal nO5.581/2001. Dando continuidade, colocou-se para analise do Conselho os
do'cumentos das empresas que apresentaram projeto visando a instalac;;ao dos seus
respectivos empreendimentos nos Distritos. A empresa Busch Si~tAm::l~ rl.::>.Pr~"i",;;""
J 4-..J....... :~,~ - ._~,



/oa receber outra area, ao inves desta ja descrita, se assim for necessario. Na
...;/Si80,foi aprovada pelosmembros do Conselho a destinag80 de outra area ..a

;V1adereiraJD Ltda., corn inscrig80 no CNPJ sob nO11.359.523/0001-45, im6vellocalizado
na;'Rua Lidia Bordignon esquina com a Rua Bruno Bucholz, no Distrito Industrial Iron
Albuquerque. Na oportunidade, Patricia Gutkoski da Cruz, n~ condig80 de Procuradora do
Municipio, ponderou sobre a viabilidade do instituto da concess8o, ao inves da doa98o
dos' im6veis pertencentes ao Municipio, haja vista a dilapid;ag8o do patrimonio publico,
apos ponderagoes dos demais concordou com as manifestagoes sendo favoravel as
dO$g5es, somente em caso €~specifico e devidamente just!fjcado, deixando consignado
que as empresas que possuem doa98o de im6vel para inStalag80, uma vez expirado 0

prazo sem que seja realizada a infraestrutura determinadana respectiva lei de doa98o,
devH-se proceder a imediatarevers8o.Nada mais a constar encerra-se a presente Ala.
Carazinho aos cinco dias do 11]8S de agosto do ana de dois mil e dez.


