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ESTAOO DO RID GRANOE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL N.o 7.148, DE 15 DE ABRIL DE 2010.

Autoriza doaçiio de area ei Empresa TRANS
PORTES WALDEMAR LTDA.

o PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL.

•.
FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

Lei:

Art. 1° Autoriza o Poder Executivo a transferir mediante escritura publica de
doaçao a empresa Transportes Waldemar Ltda, de um terreno urbano, sem benfeitorias,
com area de quinze mil metros quadrados (15.000,00m2), localizado na rua Empresario Age
nello Senger, esquina com as ruas Alfredo Oscar Kochenborger e Castelar Martinez, no Distri
to Industrial Carlos Augusto Fritz, nesta cidade, no setor 13, quadra 14, lote 04 com as se
guintes confrontaç6es: Nordeste: 85,OOm com a rua Castelar Martinez; Sudoeste: 85,00m
com a rua Alfredo Oscar Kochenborger; Noroeste: 180,OOm com Municfpio de Carazinho lote
01, Stefanello, Lima & Cia Ltda, lote 02 e A. J. Garcia & Cia Ltda - Zincrom lote 03; e a Su
deste: 180,OOm com a rua Empresario Agenello Senger, conforme matricula n.o 28.222 LO2,
do Registro de Im6veis de Carazinho, memorial descritivo, laudo de avaliaçao e mapa de loca
lizaçao, que SaD partes integrantes desta Lei. "

Paragrafo Unico. Os incentivos autorizados neste artigo baseiam-se no projeto
apresentado pela empresa e nos demais documentos exigencias cumpridas, segundo deter
mina a Lei Municipal n.o 5.581/01 e suas alteraç6es.

, Art. 2° A area ora doada e destinada a instalaçao de um Centro de Distribuiçao
Satelite da Syngenta, cujo rama de atividade refere-se a area de agroneg6cios, incluindo a
proteçao de cultivos e sementes de alto valor agregado.

Art. 3° A Empresa, ap6s 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 concreto ou
alvenaria, e fechamento do lote em alvenaria ou tela, com port6es de ferro nas entradas.

§"1° A empresa tera o prazo maximo de 180(cento e oitenta) dias, a contar da
promulgaçao da referida Lei, para iniciar as obras de construçao, .conforme projeto apresen
tado ao Conselho do Piano do Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz.

§ 2° Ap6s o inicio das obras, a empresa tera prazo de um (01) ano para a con
c1usao da mesma, podendo ser prorrogado pelomesmo prazo, desde que haja interesse pu
blico.

§ 3° Nao sera considerado inicio da construçao, a colocaçao da pedra funda-
mental.

Art. 4° Em caso de descumprimento dos prazos estipulados para a apresenta
çao dos projetos e do inicio e conclusao das construç6es, o Municfpio fara uma comunicaçao
por escrito aos proprietarios e, decorridos 30 (trinta) dias da comunicaçao, nao havendo solu
çao de parte deste, a area sera revertida ao Municfpio.
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Paragrafo Unico. Sob pena de nulidade, as escrituras de transmissao de area,
previstas na presente Lei, consignarao o direito de reversao ao Patrim6nio do Municipio, do
bem alienado nos casos de descumprimento das obrigaçoes previstas na Lei Municipal
3.306/87(Lei do Piano Diretor do Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz), e o disposto nesta
Le i.

Art. 5° A presente doaçao esta vinculada ao cumprimento da presente Lei e
dos demais dispositivos lega is constantes na Lei Municipal nO3.606, de 19 de março de 1987,
que instituiu o Piano Diretor do Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz, e suas alteraçoes ..

Art. 6° O proprietario de area que, para construçao de edificaçoes exigidas por
lei, necessitar de financiamento bancario, e para isso for exigida hipoteca do im6vel como ga
rantia, podera faze-Io desde que, na escritura de doaçao, conste clausula especifica de que a
hipoteca somente podera ser feita como garantia de recursos que, obrigatoriamente, serao
aplicados em construçao ou benfeitorias, no terreno objeto desta doaçao.

§ 1° Na ocorrencia do previsto no caput do presente artigo, devera ser instituida
sobre o 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 o Municipio comparecera ao ato, como interveniente anuente e outorgado credor hi
potecario em 2° grau.

§ 2° A constituiçao de garantia real do im6vel em empn§stimo financeiro, so
mente podera ser feita, se atendidos os demais termos da Lei nO3.606/87, combinados com o
disposto na Lei n° 8.666/93 e suas alteraçoes.

Art. 7° Serao de responsabilidade da donataria, as despesas de manutençao,
taxas, emolumentos e tributos incidentes sobre o im6vel e suas benfeitorias descrito no Art.
1°, bem como a escrituraçao e registro do im6ve!.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Gabinete do Prefeito, 15 de abril de 2010.
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