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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL N.' 7.400, DE 24 DE AGOSTO DE 2011.

Autoriza doação de área à Empresa
Delézio Dezingrini ME.

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 doação à Empresa Delézio Oezingrini ME, um terreno urbano com área de hum mil,
novecentos e sessenta metros quadrados (1.960,00 m'). com pavilhão em alvenaria
inacabado com área total de hum mil cento e vinte e cinco metros quadrados
(1.125,00 m'), não averbado na matricula 18.252 do Registro de Imóveis, tendo sido
executado apenas estrutura, alvenaria, parte das esquadrias e cobertura, localizado
nesta cidade, na Rua Lourival Vargas, Vila Rica, distante 49,00m da esquina com a
Rua Guilherme Beccon, setor 06, quadra 65, lote 34 com as seguintes confrontações:
ao Norte: 49,00m com a Rua Lourival Vargas; ao Sul: 49,00m com Albino Kort lote 14,
Franciso Fraugenio Alves do Nascimento lote 15, Francisco Rossato lote 29, Nadir
Graciano lote 27 e Roselei da Silva lote 16; ao Leste: 40,00m com Escolinha de
Futebol Trianon lote 11 e a Oeste: 40,OOm com Associação Cultural e Filantrópica São
João Batista lote 10, conforme matricula n.' 18.252 L. n.' 2, do Registro de Imóveis de
Carazinho, memorial descritivo, laudo de avaliação e mapa de localização, que são
partes integrantes desta Lei.

Art. 2' A área ora doada é destinada á instalação da empresa que
exerce atividade no ramo de fabricação de pré-moldados, estruturas metálicas e
construção civil.

Art. 3° A empresa terá o prazo mínimo de 01 (um) ano, a contar da
promulgação da referida Lei, para reiniciar as obras de construção.

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

Art. 4° Em caso de descumprimento dás prazos estipulados para a
apresentação dos projetos e do inícío e conclusão das construções, o Município fará
uma comunicação por escrito aos proprietários e, decorridos 30 (trinta) dias da
comunicação, não havendo solução de parte deste, a área será revertida ao
Município.

Parágrafo Único. Sob pena de nulidade, as escrituras de transmissão
de área, previstas na presente Lei, consignarão O direito de reversão ;;;;zrnio do
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município, do bem alienado n 5 casos de descumprimento das obrigações previstas
no disposto nesta Lei.

Art. 5° A presen doação está vinculada ao cumprimento da presente
Lei e dos demais dispositivos egais constantes na Lei Municipal nO 5581, de 24 de
outubro de 2001 e suas alteraç es.

Art. 6' O propri tário de área que, para construção de edificações
exigidas por lei, necessitar de nanciamento bancário, e para isso for exigida hipoteca
do imóvel como garantia, pod rá fazê-lo desde que, na escritura de doação, conste
cláusula específica de que a ipoteca somente poderá ser feita como garantia de
recursos que, obrigatoriament , serão aplicados em construção ou benfeitorias, no
terreno objeto desta doação.

~ 1° Na ocorrênc do previsto no caput do presente artigo, deverá ser
instituida sobre o imóvel, hipo ca em 2° grau em favor do Município de Carazinho,
podendo dar-se no mesmo ins umento em que a empresa outorgar a hipoteca em 1°
grau ao agente financeiro, quando o Município comparecerá ao ato, como
interveniente anuente e outorg o credor hipotecário em 2° grau.

~ 2° A constituiçã de garantia real do imóvel em empréstimo financeiro,
somente poderá ser feita, se tendidos os demais termos da legislação municipal,
combinados com o disposto na ei n' 8.666/93 e suas alterações.

Art. 7' Serão d responsabilidade do donatário, as despesas de
manutenção, taxas, emolume tos e tributos incidentes sobre o imóvel e suas
benfeitorias descrito no Art. 1°, em como a escrituração e registro do imóvel.

Art. 8° Esta Lei en ra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 24 de ag to de 2011.

Registre-se e 'publique-se no P nel de
Publicações da Prefeitura:

~AN~N
Secretário da Administração
e Controle de Orçamento
DDV
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