
LEI MUNICIPAL Nº 3.529
Autoriza transferência de imóvel à TRANSPORTES CAVOL 
LTDA.

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  Executivo  Municipal  autorizado  a 
transferir mediante escritura publica de doaçπo à TRANSPORTES 
CAVOL LTDA. uma área de 20.000,00 m², localizada no Distrito 
Industrial de Carazinho, representada pelo lote nº 02 - Quadra 
C da Planta Geral do Distrito Industrial, inscrita no Oficio de 
Registro de Imóveis de Carazinho sob nº 2.742, Livro nº 33, fls. 
164 vº a 165, onde esta instalada a Fabrica de Artefatos de 
Cimento da Prefeitura Municipal.

Art. 2º - A área objeto da transferência autorizada pelo 
artigo anterior, possui as seguintes confrontações: ao Nordeste 
com 100,00 m com Irmπos Wecker Ltda. (lote 06); ao Sudoeste, com 
100,00 m com a BR-386 ao Sudeste com 200,00 m - Wilson Industria 
e Comercio de Roupas Ltda, lote 03 com 143,00 m e lote 07 com 
57,00 m e, ao Noroeste com 200,00 m com rua sem denominaçπo, 
conforme planta anexa que faz parte integrante desta Lei.

Art.  3º  -  A  área  ora  doada  devera  ser  destinada  à 
instalaçπo da matriz centralizadora de distribuiçπo de cargas.

Art. 4º - A empresa Transportes Cavol Ltda., fará as suas 
expensas  a  mudança  das  atuais  instalações  da  Fabrica  de 
Artefatos de Cimento da sede para o novo local, que será junto a 
Pedreira Municipal.

Paragrafo  único  -  A  obrigaçπo  constante  deste  artigo, 
devera constar na escritura de doaçπo, que se efetivara somente 
após  o  cumprimento  dessa  disposiçπo  de  parte  da  empresa 
beneficiada.

Art. 5º - É estipulado o prazo de 1 (um) ano para a implan-
taçπo da empresa.

Paragrafo  εnico  -  O  prazo  citado  neste  artigo  começa  a 
fluir  a  partir  da  data  da  conclusπo  dos  serviços  de  infra-
estrutura de responsabilidade do Município, referidos no artigo 
14 da Lei Municipal nº 3.528 de 10.12.85.

Art. 6º - O Executivo Municipal, para efeito da aplicaçπo 
do artigo 30 da Lei Municipal nº 3.528 de 10.12.85, que trata da 
reversπo dos lotes para o patrimônio publico, fará constar na 
respectiva escritura publica de doaçπo os prazos constantes no 
artigo 4º desta Lei.

Paragrafo único - A empresa terá o direito assegurado, após 
o prazo do artigo 4º, a uma área de 10 (dez) vezes a área cons-
truída  ate  aquela  data,  devendo  o  restante  ser  revertido  ao 
Município, limitado a área do artigo 1º.

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrario, esta Lei 
entrara em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 11 DE DEZEMBRO DE 
1985.
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