
LEI MUNICIPAL Nº 3.880
Autoriza o Município de Carazinho a liberar área de 
terras localizada no Distrito Industrial de Carazinho, 
doadas à Cooperativa Tritícola Carazinho.

JOSÉ LUIZ ESPANHOL, 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  Município  de  Carazinho  autorizado  à 
liberar uma área de terras, com 10,68 has, °REA "A", consoante 
do mapa e memorial descritivo anexos, que integram a presente 
Lei, onde se encontra instalado o complexo da Usina Produtora de 
°lcool, no Distrito Industrial de Carazinho com frente para a 
BR-285, de propriedade da Cooperativa Tritícola Carazinho Ltda. 
doadas  pelo  Município,  conforme  Leis  Municipais  Nºs  3161  de 
30.12.80 e 3251 de 16.02.82.

Art. 2º - Fica também autorizado o Município de Carazinho, 
comparecer  para  a  outorga  da  Escritura  Publica  de  Compra  e 
Venda, de uma área de 15,34 has - °REA "A", também localizada no 
Distrito  Industrial  de  Carazinho,RS,  contigua  a  °REA  "A", 
consoante do mapa e memorial descritivo anexos, que fazem parte 
integrante  desta  Lei,  ANUINDO  com  a  alienaçπo  do  referido 
imóvel, também de propriedade da Cooperativa Tritícola Carazinho 
Ltda.,  doadas  pelo  Município  conforme  Leis  Municipais  nºs 
3161/80 e 3251/82, obedecidos os seguintes gravames: 

a)  o  adquirente,  pelo  prazo  de  5  (cinco)  anos,  fica 
impossibilitado  de  alienar  este  imóvel,  sem  o  prévio 
consentimento do Município de Carazinho;

b) o adquirente poderá dar o imóvel em garantia para a ob-
tençπo  de  financiamento,  junto  a  Instituições  Financeiras, 
visando a implantaçπo de novos empreendimentos, permitidos pela 
Lei do Plano Diretor do Distrito Industrial, caso em que fica, 
assegurado ao Município de Carazinho a hipoteca em segundo grau;

c)  após  o  prazo  previsto  na  letra  "a"  o  imóvel  será 
liberado  uma vez comprovado que a industria esteja operando.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrario, especial-
mente  o  paragrafo  único  do  artigo  3º  e  o  artigo  4º  da  Lei 
Municipal nº 3161/80 e o Artigo 1º e seu paragrafo único da Lei 
Municipal nº 3251/82, esta Lei entrara em vigor na data de sua 
publicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 14 DE AGOSTO DE 1989

a)JOSÉ LUIZ ESPANHOL
Prefeito Municipal

a)DIRCEU ANTONIO LOEFF
Sec.Mun.Administraçπo
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