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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OI. n' 065/16 - GPC Carazinho, 31 de março de 2016.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Anselmo 8ritzke,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n' 031/16

Senhor Presidente:

3 I HAR. 1016

Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
031/16, desta data, que Autoriza doação de area à empresa Transportes Canarinho Ltda

e revoga a Lei Municipal nO 8.057/15.

Exposição de Motivos:

o projeto de lei apresentado visa efetuar uma correção na destinação de

área à Empresa Transportes Canarinho Ltda, que exerce atividades no ramo de

Transporte Rodoviário de Cargas Intermunicipal, Interestadual e Internacional.

A área destinada à referida Empresa foi aprovada em dezembro do ano

passado pelos nobres Edis, com incentivo na forma de concessão de uso. A aprovação

efetuada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Municipio,

conforme Ata 02/15, foi sob a forma de doação de uma fração de terras.

O proprietário da Empresa, ao encaminhar o processo de escrituração da

área recentemente, tomou ciência do fato e entrou em contato com a Secretaria

Municipal de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana, a fim de resolver o impasse. Ainda,

segundo o mesmo, a Empresa não tem interesse na concessão de uso da área,

somente na doação, visto que os investimentos efetuados no local ultrapassarão o

montante de R$ 1.300.000,00, e a mesma necessita de uma garantia maior (a doação)

para dar andamento às obras de infraestrutura básica.

www.carazlnho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n" 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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PROJETO DE LEI N° 031; DE 31 DE MARÇO DE 2016.

Autoriza doação de área à empresa
TRANSPORTES CANARINHO LTDA e
revoga a Le; Municipal nO 8.057/15.

Art. 1° Autoriza o Poder Executivo a transferir mediante escritura pública de doação à
empresa Transportes Canarinho Ltda, uma área de terras, sem construção, com 11.041,90m2

(onze mil quarenta e um metros e noventa decímetros quadrados), de forma irregular, localizada
na Rua Castelar Martinez, distante SO,DOmda esquina com a Rua Alexandre Dambros, no Distrito
Industrial Carlos Augusto Fritz, nesta cidade, no Setor 13, Quadra 08, Lote 02, com as seguintes
medidas e confrontações: ao NORDESTE: em duas partes, sendo uma em 63,OSm com o lote 05
e outra em 88,BOm com o lote 03; ao SUDOESTE: em 75,OOm com a Rua Castelar Martinez; ao
SUDESTE: em duas partes, sendo uma em 42,40m com o lote 03 e outra em 107,85m com a Rua
Castelar Martinez e ao NOROESTE, em 134,95m com o lote 04, conforme matrícula n.O34.425 LO
2, do Registro de Imóveis de Carazinho, memorial descritivo, laudo de avaliação e mapa de
localização, que são partes integrantes desta Lei.

Parágrafo Único. Os incentivos autorizados neste artigo baseiam-se no projeto
apresentado pela empresa e nos demais documentos e exigências cumpridas, segundo determina
a Lei Municipal nO7.933/15.

Art. 2° A área ora doada destina-se à instalação da empresa que atua no ramo de
Transporte Rodoviário de Cargas Intermunicipal, Interestadual e Internacional.

Art. 3° A Empresa, após receber a área ora doada, deverá construir sobre a mesma,
no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data da respectiva escritura, uma infra-
estrutura mínima, que constará de cercamento da área, com postes em concreto ou alvenaria, e
fechamento do lote em alvenaria ou tela, com portões de ferro nas entradas.

~ 1° A empresa terá o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da
promulgação da referida Lei, para iniciar as obras de construção, conforme projeto apresentado
ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social.

~ 2° Após o início das obras, a empresa terá prazo de 01 (um) ano para a conclusão
da mesma, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo, desde que haja interesse público.

~ 3° Não será considerado início da construção, a colocação da pedra fundamental.

. A~. ~~ Em caso d: descumprimento dos prazos estipulados para a apresentação dos
projetos e. d~ !nlclo e concl.usao das construções, o Município fará uma comunicação por escrito
aos prop~letarlos e, decorridos 30 (trinta) dias da comunicação, não havendo solução de parte
deste, a area será revertida ao Município.

. Parágrafo Único. Sob pena de nulidade, as escrituras de transmissão de área
p~evlstas na presente Lei, consig~arão o direito de reversão ao patrimônio do município do be~
alienado, n~s casos d,: d~scumpn~ento das obrigações previstas na Lei Municipal 3.606/87 (Lei
~~i.Plano Diretor do Distrito Industnal Carlos Augusto Fritz), suas alterações e o disposto nesta
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Art. 60 O proprietário de área que, para construção de edificações exigidas por lei,
necessitar de financiamento bancário, e para isso for exigida hipoteca do imóvel como garantia,
poderá fazê~\o desde que, na escritura de doação, conste cláusula específica de que a hipoteca
somente poderá ser feita como garantia de recursos que, obrigatoriamente, serão aplicados em
construção ou benfeitorias, no terreno objeto desta doação.

Art. 50 A presente doação está vinculada ao cumprimento da presente Lei e dos
demais dispositivos legais constantes na Lei Municipal nO 3.606, de 19 de março de 1987, que
instituiu o Plano Diretor do Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz, e suas alterações.

~ 10Na ocorrência do previsto no caput do presente artigo, deverá ser instituída sobre
o imóvel, hipoteca em 2° grau em favor do Município de Carazinho, podendo dar-se no mesmo
instrumento em que a empresa outorgar a hipoteca em 1° grau ao agente financeiro, quando o
Município comparecerá ao ato, como interveniente anuente e outorgado credor hipotecário em 2°

grau.

fi 2° A constituição de garantia real do imóvel em empréstimo financeiro, somente
poderá ser feita, se atendidos os demais termos da Lei nO3.606/87, combinados com o disposto
na Lei nO8.666/93 e suas alterações.

Art. 7°. Serão. d~ responsabilidade do donatário, as despesas de manutenção, taxas,
emolumentos e tributos inCIdentes sobre o imóvel e suas benfeitorias descrito no Art 1° bem
como a escrituração e registro do imóvel. . ,

Art. 8° Revogam-se as disposições da Lei Municipal nO8.057 de 29 de
2015.

Gabinete do Prefeito, 31 de março de 2016.

DDV
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Salientamos sobre a importância de se manter a Empresa em nossO

Município, em função da perspectiva de geração de novOSempregos diretos e indiretos,

além da expectativa de aumento da arrecadação tributária, o que contribuirá de forma

significativa para a nossa economia, conforme já explanado na justificativa do Projeto de

Lei n0 129/15, que originou a Lei Municipal n° 8.057/15.
O projeto de lei apresentado não incorre nas vedações eleitorais, em

virtude do processo já estar em andamento no ano de 2015 e por tratar-se apenas de

uma correção, onde a Empresa Transportes Canarinho Ltda passará a ter a doação da

área, e não a concessão, como constou na Lei Municipal nO8.057/15.

Atenciosamente ,

REN SÜSS,
Prefeito.

DDV

W'o'.rW.carazinhors b
Avenida Flore . .gov. r

Telefone: (54) JJJ1_2699'S da ~unha, n° 1264, Centro
e-marl: prefeitura@carazinho .rs.gov.br
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RUA CASTELAR MARTINEZ - DISTRITO INDUSTRIAL CARLOS AUGUSTO FRITZ _CAAAZINHO RS

RUA CASTELAR MARTINEZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

SEPLAN

cO"ÃO TRANSPORTES CANARINHO Ltda.

a:
U.J
CJ
Z
U.J
rJ)

9
U.Jz
CJ«
D.
:;;
U.J
«:::>a:

SETOR 13 . QUADRA 08 - LOTE 02

II""______ 11.041,90m2

PREFEITO:



NICIPAL DE CARAZINHO
ED PREFEITURA M~dC Planejamento e Urbanismo

Secretana Mumclpa N
SEPLA

MEMORIAL DESCRITIVO

lote 02

Uma área de terras, sem construção, com 11.041,90m', (onze mil,
quarenta e um metros e noventa decímetros quadrados), de forma
irregular, localizada na Rua Castelar Martinez, distante 60,00m da
esquina com a Rua Alexandre Dambros, no Distrito Industrial Carlos
Augusto Fritz, nesta Cidade lote 02 da quadra 08 do setor 13, com as
seguintes medidas e confrontações:
ao nordeste, em duas partes, sendo uma em 63,05m com o lote 05 e
outra em 88,80m com o lote 03; ao sudoeste, em 75,00m com a Rua
Castelar Martinez; ao sudeste, em duas partes sendo uma em 42,40m
com o lote 03 e outra em 107,85m com a Rua Castelar Martinez; e ao
noroeste, em 134,95m com o lote 04.

PROPRlET ÁRIO:

DOAÇÃO:

MATRicULA:

MUNICÍPIO DE CARAZINHO
TRANSPORTES CANARINHO Ltda.

34.425 L' N° 2 RG

Carazinho, 30 de março de 2.016.

Eng' Civ,"
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RATIVADO BRASIL
REPÚBLICAFEDE NDE DO SUL

ESTADI?DO R1D~~~MARCA DECARAZINHO

REGISTRO D~=~:~i~hter da Silva - ~:~:~:mfregimocarazinho
Débora m.br,Web:W'NW.
razinho@terra.co Â O . LIvro

E-mail: registroca C E R T I O _ ne revendo neste Oficm, o .

• - rer sido ped,do, q '1'a Lei e por asStnl
uldade que me confer: reor seguinte: ~ .

CERTIFICO, usando ar; ei coustar na matricula o Matricula .,
n' 2 - Registro Geral, ven 'qn EGISTRO DE IMÓVEIS FI';' 34_425

OFIcIO DE R CARAZlNHO N0
•••• COMARCA~ rande do Sul

~S ELSltarodO~oo 2~o R~9lstro Geral b 2011:s •.• v Novem ro de•• Z 08 d

:::;; Carazinho, e ••••DI' (onze mil, quarenta e um
~-,... com 11.041"" M _ ~• DE TERRAs,. sem CO.&£.n .• ~. ~ljzada na Rua Castelar artm--,

IMÓVEL: UMA ~ otros quadrados), de forma inegulAlar,I"':ín, Dambros, no Dmrito Industrialetros e noventa CID1 ) da P"lt'1Wna com a Rua exan . tcs edidas
~ 60 00 m (sessenta me1ro.s ~ eira 008 do setnr 013, com as segwn m_
distante , F -1z,nesta Cidade, lo~ 001 da qua. 63 O' m (sessenta e três metros e cmcoCarlos Augusto n duas partes, sendo uma em , - _ .) o
e confrontações: ao oordeste, emutra em 88,80 m (oi_ e oito metros e o,tenta centímetros com
ceotlmetros) com o lO!<:005 e o . metros) COma Rua Castelar Martinez; ao sudeste,
lore 003; ao sudoeste, em 75,00 m (setenta e cmeu e dois metros e quarenta cenlimetros) com o loteem

duas partes, sendo uma em 42,40 m (quarenta '+-nta e cinco centfmetros) com a Rua. Castelar8S (cento e sete metros e 01•••

003 e outra em 107, m 134,95 m (cento e trinta c quatro metros e DOventa e cinco centímelros)Martinez; e. ao noroeste. em

com o lote 0!>4. CÍPIO DE CARAzI:NHo CNPJ n. 87.613.53510001_16, COm sede naPROPRlETARIO: MUNI .'
AvenidaFIores da Cunha, 1264, Ceotro. nesta CIClade.. .

REGISTIW ~OR: Matricula a. 29.976 do Livro 2 - Registro GeraI desre OficIO, de 23 de.~- 08.

~": (Christian Cassol Richter), Substituto, a elaborei, digirei e dou fé. Protocolo
152.582 - Livro 1- ,de 19.10.2011. E. RSII,60. Selo:01l0.02.II00oo3.01 156 RSO,30. P.E. RS2,70.Selo:OI 1O.0I.l 100007.05863 RSo,2o.

R.I • 34.42~ • 05 de Março de 2014. DOAÇÃO.

Confurme a Es<ritura Públiea de DoaçGo Pura (Li_ a. 71 de Transmissões Diversas. fls. 053/055, a.
9.295), de 2S de novembro de 2013, lavrada no 1°TabeIionato.de Notas desta Cidade pela Substituta
de TabeJillo ÂD&ela de Quadros StlIaner, o imóvel desta matrieola fui pelo MUNICÍPIO DE
CARAzINHo, retro qualificado. _sentado por seu prekito Renare Sfiss, Õlfe8raJm

en
te doado,

COmbase nu Leis MunicipaIs números 7.323, de 31 de lII1llI'<>de 2011, c 7.599, de 06 de dezembro
de 2012, ã outorgada donatária, DANIELA FERNANDA LOFF, bnosiIeúa, solteUa, msior,
administradora de em",_ CPF a. 587.843.220-04, CI n. 6051373501 SSPIRS. residenre e
domiciliada llll Rua Castro Alves, 06, no baIrro 5aoto AnWnio, nesta Cidade, emp<esária individual
com nome DAN!ELA FERNANDA LÕFF - EPP, CNPl n. 09.258.539/0001_10, estabelecida llll Rua
Afonso Peoa, 176, DO baIrro Broecker. nesta Cidade; o imóvel foi avaliado pelas _ por
RS66.25I,40 (sessenta. seis mil, ~ e cinquenta e wn reais e quarenta CCotavos), sendo
dispenSllda a avaJiaçõo )lllla efeitos fiseaIs llll F_ Estadual. ,ÇONDlCOEs: I) a área doada é
destinada à -pliaçao das instel

ações tàbris ""'" o _cio de atividades 00 ";;;'0 de Jàbri_ de
móveis, com predominlincia de ll1Ildeira; e, 2) caso a do_ necessite COntrair finaociamento
bancário para conslruçao de edificações exisidu por lei e para isto "'!ia exigida hiPOl<:eado imóvel
desta matrícula como -tia, P<>deni»restá.la, desde que "'!ia instituída sobre o imóvel hipot_ de
segundo grau em làvor do doador, .POdendo dar-se no mesmo instnnneoto em que a doostária
outorgar • hipoteca de Primeiro grau 110 "Ileore .Iinaoceiro, llll qual o Municipio de Carazinho
participará como iDlerveoienta Illluen,c e ouro_ credor hipotecário de se8Wldo grlIU,CLÁUSYLA

Continua no verso

Continua na Próxima Páltina _:_:_:_:.:_:.:.:_ :_:_:_:_:_:_:':_:_:':_:_:_:_:.:_:_:_:.:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:.:_:_:_:_:_:_:.:_:_:_:_:_:.:_
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• RAZINHO-RS
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8 _INFORMAçOeS COMPLEMENTARES
A ÁREA EM APREÇO LOCALIZA-se NO DISTRITO INDUSTRIAL CARLOS AUGUSTO FRITZ. O PRESENTE PROCESSO
ATENDE A ORDEM DE SERViÇO N°1812015. DECRETO E UTtVO N"09712015 REVERTE A ÁREA AO PATRIMONIO
O NIClpIO. f

9.AVAU RE

1~10~.~R;'E~LA;'::TO~R;'~O~F~O~TOG;;;;RÁ;;A,F;;'C;;O;;---------------------------
. -,

6. DADOS RELATtVOS À UNIDADE p,.,~DA UNIDADE
EST DE COI(SER'J"'C.I-O

PADRÃO CONSTRUTIVO (N8-1<IO)
POSIC'&'O

DMEIO

[:]ALTO [:]NORMAL DBAlXO DFRENTE DfUNDOS IT

7- AVAUAÇAO VALORES DE AVAlJAÇAO (R$)
REAS {m2) FRAÇÃO UNITÁRIO

IMOVEL IDEAL (R$Jm2) 'TERRENO UNIDADE TOTAl.

PRIVATIVA TOTAL 176.670.40

Terreno 11.041,90 11.041,90 1,000000 16,0000 176.670,40

VALOR TOTAL 11.041,90 11.041.90 1,000000 16,0000 176.670,," 176.670,40
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Ata 02-15

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2015, reuniram-se na Secretaria de
Desenvolvimento o Conselho de Desenvolvimento Econõmico e social, afim de
deliberar sobre doações de áreas conforme acordado na última reunião, o primeiro
assunto foi sobre a doação de uma fração de terras de 7,200m' para a empresa Carto
Comércio de Transportes no distrito industrial Carlos A. FrilZ, sendo que o projeto de
instalação da empresa foi repassado aos conselheiros anteriormente para analise, a
doação foi aprovada por unanimidade pelos conselheirOS, o segundo assunto foi
sobre a doação de uma área de 10,000 m2 no distritoCanos A. Fritz para a
Transportadora Transcanarinho, sendo também o projeto submetido a anterior analise
~~~s~~~:~~:~o~, adoação foi aprovada pelos presentes. Em seguida foi passado aOS
próxima reunião eg~~:n~~r~t,:::o d~ue1~en!. analisado e após submetido à votação na
Desenvolvimento. Nada mais tendo d I'~edezembro as 14hs na Secretaria de
de novembro de 2015. a e I arar asslOam os presentes. Carazinho, 25

/
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Robrt. /'e o Kleln- Secrefárter d PI ._ _ e aneJamento

.v

M ''Can Aiettí-Represent~nte da ACIC

AntA' . / ~anlO Augusto G B -._'-.. ocomy-R
r ..-'-. • epresentante do S' ." X) Indlcato Rural

..._.~(::x:' -"'-",~- ,"" ~.C::;CV/)A"" _./" -;..--

Luciana 8 .asso- Secretária de Desenvolvimento

/~ --~-
... C ..../-

Erseli~~'~o~_/{ //111/
_._.' - Represent'nte do Sind'l .lOjas

/
/~ .. , J

/ ...
, -/ :<£/,.!:jt~~_",

Moises K..Dos Santos. ~ Representante do Sindicar

/.
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