
Autoriza doar;ao de area a empresa NOR-
TESUL - Industria MetalUrgica Ltda.

Art. 1° Fica 0 Municfpio autorizado a transferir mediante escritura publica de
doa9ao a empresa Nortesul - Industria Metalurgica Uda, um terreno urbano, sem benfei-
torias, com area de 16.000,OOm2 (dezesseis mil metros quadrados), situado entre as ruas
Lidio Bordignon, Jose Balduino Lauxen e Antonio Alverne Ferreira Gomes, no quarteirao
formado por mais a rua Bruno Buchholz, no Distrito Industrial Iron Albuquerque, nesta ci-
dade, no setor 13, quadra 36, lote 01, com as seguintes confronta90es: ao NORTE,
160,00 metros, com a rua Jose Balduino Lauxen onde faz frente; ao SUL, 160,00m, com
Madereira JD Uda, lote 02 onde faz fundos; a LESTE, 100,00m, com a rua Antonio Alver-
ne Ferreira Gomes, onde tambem faz frente e a OESTE, 100,00m , com a rua Lidio Bor-
dignon, onde tambem faz frente, conforme matricula n.o 33.211, L 2, do Registro de Imo-
veis de Carazinho, mapa de localiza9ao, laudo de avalia9ao e memorial descritivo que sac
partes integrantes desta Lei.

Paragrafo Unico. Os incentivos autorizados neste artigo baseiam-se no
projeto apresentado pela empresa e nos demais documentos exigencias cumpridas, se-
gundo determina a Lei Municipal n.o 5.581/01 e suas altera90es.

Art. 2° A area ora doada e destinada a instala9ao da empresa que atua no
ramo de fabrica9ao e comercializa9ao de estrutura metalica para a constru9ao civil.

Art. 3° A Empresa apos receber a area ora doada, devera construir sobre a
mesma, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados da data da respectiva escritura,
uma infra-estrutura minima, que constara de cercamento da area, com postes em concre-
to ou alvenaria, e fechamento do lote em alvenaria ou tela, com portoes de ferro nas en-
tradas.

§ 1° A empresa tera 0 prazo maximo de 180(cento e oitenta) dias, a contar
da emissao da escritura publica, para iniciar as obras de constru9ao, conforme projeto a-
presentado ao Conselho do Plano do Distrito Industrial Iron Albuquerque.

§ 2° Apos 0 infcio das obras, a empresa tera prazo de 1 (um) ana para a
conclusao da mesma, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo, desde que haja inte-
resse publico.

Art. 4° Em caso de descumprimento dos prazos estipulados para a apresen-
ta9ao dos projetos e do inicio e conclusao das constru90es, 0 Municfpio fara uma comuni-
ca9ao por escrito aos proprietarios e, decorridos 30 (trinta) dias da comunica9ao, nao ha-
venda solu9ao de parte deste, a area sera revertida ao Municfpio, com as respectivas ben-
feitorias.

Paragrafo Unico. Sob pena de nulidade, as escrituras de transmissao de
area, previstas na presente Lei, consignarao 0 direito de reversao ao Patrimonio do Muni-
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cipio, do bem alienado nos casos de descumprimento das obriga90es previstas na Lei nO
5.995/03(Lei do Plano Diretor do Distrito Industrial Iron Albuquerque), e 0 disposto nesta
Lei.

Art. 5° A presente doa9ao esta vinculada ao cumprimento da presente Lei e
dos demais dispositivos legais constantes na Lei nO5.995, de 23 de dezembro de 2003,
que instituiu 0 Plano Diretor do Distrito Industrial Iron Albuquerque, e suas altera90es.

Art. 6° 0 proprietario de area que, para constru9ao de edifica90es exigidas
por lei, necessitar de financiamento bancario, e para isso for exigida hipoteca do im6vel
como garantia, podera faze-Io desde que, na escritura de doa9ao, conste clausula especi-
fica de que a hipoteca somente podera ser feita como garantia de recursos que, obrigato-
riamente, serao aplicados em constru9ao ou benfeitorias, no terreno objeto de doa9ao.

§ 1° Na ocorrencia do previsto no caput do presente artigo, devera ser insti-
tuida 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 age n-
te financeiro, quando 0 Municipio comparecera ao ato, como interveniente anuente e ou-
torgado credor hipotecario em 2° grau.

§ 2° A constitui9ao de garantia real do im6vel em emprestimo financeiro,
somente podera ser feita, se atendidos os demais termos da Lei nO5.995/03, combinados
com 0 disposto na Lei nO8.666/93 e suas altera90es.

Art. 7° Serao de responsabilidade da donataria, as despesas de manuten-
9ao, taxas, emolumentos e tributos incidentes sobre 0 im6vel e suas benfeitorias descrito
no Art. 1°, bem como a escritura9ao e registro do im6ve!.
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DOACAo NORTE SUL INDUSTRIA METALURGICA Ltda.
LOCAL RUA L1DIO BORDIGNOt'll esquina RUA JOSE BALDUINO LAUXEN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

SEPLAN

DOAC;:AO: NORTE SUL INDUSTRIA METALURGICA Ltda.
MATRicULA: 33.211

Urn terreno urbano, sern benfeitorias, com area de 16.000,00 mZ,
(dezeseis mil metros quadrados), situado entre as Ruas Lidio Bordignon,
Jose Balduino Lauxen e AntOnio Alverne Ferreira Gomes, no quarteidio
farmado par mais a Rua Bruno Buchholz, no Distrito Industrial Iron
Albuquerque, nesta cidade, no LOTE 001, QUADRA 36, SETOR 013,
com as seguintes confrontayoes:

Norte: 160,00 metros, com Jose Balduino Lauxen onde faz frente;

SuI: 160,00 metros, com Madereira JD Ltda. late 02 onde faz fundos;

Leste: 100,00 metros, com a Rua Antonio Alverne Ferreira Gomes, on de
tambem faz frente;

Oeste: 100,00 metros, com a Rua Lidio Bordignon, onde tambem frente.
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REGISTRO DE IMOVEIS DE CARAZINHO • RS
CERTIDAO

OFiclO DE REGISTRO DE IM6vEIS .
COMARCA DE CARAZINHO

Estaclo do Rio Grande do SuI
Livre NO 2 - Registro Geral

17 Setembro
Carazinho, de de

IMOVEL: UM TERRENO URBANO, sem benfeitorias, com a area de 16.000,00 m1 (dezesseis mil
metros quadrados), situado entre as Ruas Lidio Bordigon, Jose Balduino Lauxen e Antonio AIverne
Ferreira Gomes, no quarteirao fannado per mais a RU8. Bruno Buchholz, no Distrito Industrial Iron
Alb.uquerque, nesta Cidade, lote 001 da quadra Q36 do setor 013, com as seguintes medidas e i

confronta90es: ao norte, em 160,00 m (cento e sessenta metros quadrados) com a Rua Jose BaJduino
Lauxen, onde faz frente; ao suI, em 160,00 m (cento e sessenta metros) com 0 late 002, onde faz
funclos; ao !este, em 100,00 ill (cern metros) com a Rua AntOnio Alverne Ferreira Gomes, onde
tambem faz frente; e, ao oeste, em 100,00 m (cern metros) com a Rua Lidia Bordignon, onde tambem
faz frente.
PROPRIETARIo: MUNICIPIO DE CARAZINHO, CNPJ n. 87.613.535/0001-16.
REGISTRO ANTERIOR: Matricula n. 26.712 do Livro 2 - Registro Geral deste Oficio, de 19 de abril
de 2 4.
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REGISTRO DE IMOVEIS DE CARAZINHO· RS

CERTIDAO DE INTEIRO TEOR

Certifieo,.que a presente eopla e reprodu,ao fiel do original da matrlcula n. 33211 a que se
refere, extralda nos termos do art. is § l' da lai 6.015, de 31112/73. /'
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TOTAL ,-
160.000,00

B .INFORMAC;OES COMPLEMENTARES .
A AREA EM APRECO ENCONTRA-8E NO DISTRITO INDUSTRIAL IRON ALBUQUERQUE, EM BOA LOCALIZACAo. EM
RELA<;Ao A AREA INDUSTRIAL.



Aos nove dias do mes de dezembro do ana de dois mill e dez, as nove horas, nas
dependencias da Secretaria Municipal de Desenvolvimento esteve reunido 0 Conselho
Municipal do Plano Diretor dos Distritos Industriais Carlos Augusto Fritz e Iron
Albuquerque, para tratar dos seguintes assuntos: Concessao de beneffcios a empresas;
analise para doayao de area para instalac;ao de empresas nos Distritos; e, assuntos
gerais. Estiveram presentes- os senhores: Rudinei Brombilla representando a Secretaria
de Desenvolvimento, Marcos Vinfcius Reisdoerfer Diretor da Industria' e Comercio,
Patrfcia Gutkoski da Cruz Secretaria para Assuntos Jurfdicos, Jairo Storchi de Souza
Engenheiro Civil da Secretaria do Planejamento, Alexandre Moacir Capitanio Vice-
prefeito, Vanderlei Conte representando 0 Comercio de Dirigentes LoJistas e, 0 Sr.
Erselino Zottis representando 0 Sindicato do Comercio Varejista de Carazinho.
Primeiramente 0 Secretario de Desenvolvimento Rudinei Brombilla deu boas vindas aos
presentes solicitando ao Diretor de Industria e Comercio para colocar a pauta da reuniao
em dialogo. Marcos Vinfcius Reisdoerfer saudou os presentes, explanando os objetivos
da reuni80 aos membros do Conselho. Inicialmente analisou-se 0 projeto apesentado pela
empresa Multipla Participac;oes S.A, inscrita no CNPJ sob 0 nO.11.605.7BO/0001-10, qual
solicita auxflio financeiro para implantayao de um centro de distribuic;ao de produtos
ligados ao agronegocio em especial na representayao dos produtos da BASF, BAYER,
DOWN Qufmica, DUPONT entre outros. Apos analise, entendeu 0 Conselho em conceder
os incentivos para instalaC;80da empresa, tendo em vista a geraC;80de emprego e renda
para 0 Municfpio. Os incentivos referem-se a execuc;ao da terraplenagem, construc;ao de
acesso ate 0 empreendimento e demais incentivos que por ventura se fac;am necessarios.
A forma da concesS80 dos incentivos fica a criterio do Executivo Municipal, observando
sempre, a Lei Municipal n° 5.581/2001. Em seguida, analisou-se 0 projeto da empresa
NORTESUL Industria Metalurgica Ltda., inscrita no CNPJ sob 0 nO.12.915.509/0001-43,
cuja solicitac;ao refere-se a doaC;80 de area e incentivos para a instalac;ao da empresa.
Apos conferencia, aprovou-se a doac;ao do imovel localizado na Rua Lldio Bordignon
esquina com a RU8.Jose Baldufno Lauxen, no Distrito Industrial Iron Albuquerque, com
uma area de aproximadamente 16.000,00m2

. Tambem, com relac;ao aos demais
incentivos, fica acriterio do Executivo Municipal em conceder, observando sempre, a Lei
Municipal nO5.581/2001. Dando continuidade, foi analisado 0 projeto da tampresa Valdair
Portes Castanho do ramo de transporte rodoviario de carga, inscrita no CNPJ sob 0 nO.
08.313.907/000-1-12, qual solicita a doac;ao de uma are? no Distrito Industrial. Foi
aprovado a doa980 do im6vellocalizado na Rua Alfredo Oscar Kochenborger no Distrito
Industrial Carlos Augusto Fritz, com aproximadamente 7.000,00 m2 de area. Os demais
incentivos fica a criterio do Executivo Municipal. A empresa Daniela Fernanda Loff cuja
atividade produtiva refere-se a fabricac;ao de' m6veis com predominancia de madeira,
inscrita no CNPJ sob 0 nO 09.258.539/0001-10, tendo em vista a necessidade de
ampliac;ao da fabrica, solicita a doac;ao de uma area para instalaC;80 da empresa no
Distrito Carlos Augusto Fritz,. A area a ser doada, aprovada na oportunidade pelos
membros do Conselho, esta situada na Rua Castelar Mariinez com aproximadamente
11.000,00 m2

. Tambem, com relaC;80 aos demais incentivos, fica a criterio do Executivo ,--~:
Municipal em conceder, observando sempre, a Lei Municipal' nO5.581/2001. A empresa C \
Rem0980 de Vefculos Carazinho, inscrita no CNPJ sob 0 nO. 09.0!34.050/0001-26, \\-.'
instalada na Rua Castelar Martinez no Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz, detentora ~J
do im6vel concedido atrav8s da Lei Municipal 6.791/2008 requer a doac;ao do imovel para
poder fazer investimentos atraves de recursos de terceiros. Na ocasiao foi sugerido a
Administrac;ao Municipal em revogar a presente e Lei' e conceder atravE~sde doayao 0
im6vel para a empresa, possibilitando assim a capta9~l.c1e recusos de t~rS~irof~';'!
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ampliando os poderes de investimento da empresa. Desse modo, foi deferido 0 pedido
uma vez que atraves da doa<;80 a empresa ira ampliar seus servi<;os prestados resultando
em maior retorno ao Municipio. Na oportunidade, tendo em vista a instala<;:80da empresa
Stara S.A Industria de Implementos Agricolas em uma fra<;ao de terras com area de
75.065,01 m2

, denominada area B, localizada na BR 285 LE, area doada par intermedio da
Lei Municipal nO.6.949/2009. 0 Conselho, visando estabelecer os mesmos criterios, bem
como os mesmos indicesurbanisticos a todas as industrias e empreendimentos
instalados nos Distritos Industriais, estabelece que a presente area esta situada no
Distrito Carlos Augusto Fritz. Na ocasi80, PatrIcia Gutkoslci da Cruz, na condi<;80 de
Procuradora do Municipio,'ponderou sobre a viabilidade do instituto da concess80, ao
inves da doa<;80 dos im6veis pertencentes ao Municipio, haja vista a dilapida<;80 do
patrim6nio publico, ap6s pondera<;:oes dos demais concordou com as manifesta<;oes
sendo favoravel as doa<;oes, somente em caso especificoe devidamente justificado,
deixando consignado que as empresas que possuem doa<;ao de im6vel para instala<;80,
uma vez expirado 0 prazo sem que seja realizada a infraestrutura c1eterminada na
respectiva lei de doa<;80, deve-se proceder a imediata revers80. Nada mais a constar
encerra-se a presente Ata. Carazinho aos nove dias do mes de dezembro do ano de dois
mil e dez. ~. (\ .
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