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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI N° 8.379, DE 14 DE AGOSTO DE 2018.

Autoriza o uso de dois poços artesianos à
Empresa Nestlé Sul Alimentos e Bebidas
Ltda e revoga a Lei Municipal nO7.073/09.

O PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1° Fica a Empresa Nestlé Sul Alimentos e Bebidas LIda autorizada a
utilizar, nos termos da minuta anexa, 02 (dois) poços artesianos, de propriedade do
Municipio de Carazinho, com a seguinte localização geográfica: Poço 1 - S - 28°
17'39.4" W - 052°44'45.5"; Poço 3 - S - 28° 17'55.3" W - 052°44'22.6"; conforme croqui
de localização que é parte integrante desta Lei.

Art. 2° Os poços objeto da presente autorização destinam-se para
abastecimento de água potável à Empresa Nestlé Sul Alimentos e Bebidas LIda -
Carazinho.

Art. 3° Fica assegurado ao Município o direito de uso dos poços do
usuário para eventual necessidade da municipalidade.

Parágrafo único. O uso dos poços previsto neste artigo deverá ser
solicitado com antecedência mínima de 10 (dez) dias e colocado à disposição,
gratuitamente.

Art. 4° A autorização constante no Art. 1°, é pelo prazo de dez (10) anos,
a contar da vigência da presente Lei, podendo ser prorrogada por novos períodos,
mediante acordo entre as partes.

Parágrafo único. Ao término do prazo. ou rescindida a autorização, o
usuário restituírá os poços ao Município, incorporando-se as melhorias ao patrimônio
municipal. sem ônus, em virtude da gratuidade do uso.

Art. 5° A autorização de uso será rescindida:
a) no caso de dissolução ou desativação do usuário;
b) instaurada a insolvência civil do usuário;
c) transferência do usuário para outro Municipio;
d) por razôes de interesse público;
e) decorrido o prazo da autorização;
f) uso dos poços pelo usuário diversamente da finalidade a que foi

autorizado;
g) pelo não cumprimento por parte do usuário das obrigaçôes ora

estipuladas.
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Art. 6° Fica o usuário obrigado a conservar e preservar os poços descritos
no Art. 1°, em boas condições, não podendo locar ou arrendar a terceiros.

Art. 7° Fica o usuário, desde já, obrigado a efetuar a transação junto ao
Departamento de Recursos Hidricos do Estado com a finalidade de obter a outorga dos
poços artesianos, à suas expensas.

Art. 8° Serão de responsabilidade do usuano, as despesas de
manutenção, incidentes sobre os poços artesianos descritos no Art. 1°, bem como a
averbação do contrato no Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições da Lei Municipal nO7.073 de 08 de
dezembro de 2009.

Gabinete do Prefeito, 14 de agosto de 2018.

Registre-se e publique-se no Painel
de Publicações da Prefeitura:

. -,

Lori L~TOles~
Secretário d dministração
oov
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MINUTA
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

AUTORIZADOR: MUNiCíPIO DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Av. Flores da Cunha, nO 1264, inscrito no CNPJ sob nO
87.613.535/0001-16, representado por seu Prefeito, Sr. Milton Schmitz.

USUÁRIO: NESTLÉ SUL ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nO
11.051.859/0001-46, com sede no Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz, em Carazinho
- RS, neste ato representada por seu Gerente Industrial, Sr. Anselmo Nascimento.

As partes acima nominadas e qualificadas, com base na Lei Municipal nO8.379/18, têm
entre si, certo e ajustado, a autorização de uso de 02 (dois) poços artesianos de
propriedade do Município de Carazinho, sob as cláusulas e condições a seguir
estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O AUTORIZADO R é senhor e proprietário de 02 (dois) poços
artesianos, com a seguinte localização geográfica: Poço 1 - S - 28° 17'39.4" W -
052°44'45.5"; Poço 3 - S - 28° 17'55.3" W - 052°44'22.6

cLÁUSULA SEGUNDA: Os poços referidos na Cláusula Primeira serão utilizados na
sua integralidade pelo USUÁRIO, conforme Art. 1° da Lei Municipal nO8.379/18.

CLÁUSULA TERCEIRA: A autorização de uso dos poços ao USUÁRIO destina-se para
o abastecimento de água potável à Empresa Nestlé Sul Alimentos e Bebidas lida -
Carazinho.

cLÁUSULA QUARTA: Ao AUTORIZADO R fica assegurado o direito de uso dos poços
do USUÁRIO para eventual necessidade da municipalidade.

Parágrafo único. Para uso consoante o disposto nesta Cláusula, o AUTORIZADO R
fará solicitação com antecedência mínima de 10 (dez) dias e colocado à disposição,
gratuitamente.

cLÁUSULA QUINTA: A autorização dos poços artesianos é pelo prazo de 10 (dez)
anos, contados da vigência da Lei Municipal nO8.379/18, podendo ser renovado por
novos períodos, mediante acordo entre as partes.

CLÁUSULA SEXTA: Findo o prazo ou rescindido o presente instrumento, o USUÁRIO
restituirá os poços ao AUTORIZADO R, incorporando as melhorias ao patrimôniO
municipal, sem ônus, em virtude da gratuidade do uso.

Parágrafo único. A autorização de uso será rescindida:

I - no caso de dissolução ou desativação do usuário;
1\ - instaurada a insolvência civil do usuário;
111 - transferência do usuário para outro Município;
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IV - por razões de interesse público;
V - decorrido o prazo da autorização;
VI - uso dos poços pelo usuário diversamente da finalidade a que foi

autorizado;
VII - pelo não cumprimento por parte do usuário das obrigações ora

estipuladas.

CLÁUSULA SÉTIMA: O USUÁRIO compromete-se a conservar e preservar os poços
descritos na Cláusula Primeira, em boas condições, dentro das normas e legislação
municipal em vigor, não podendo locar ou arrendar a terceiros.

CLÁUSULA OITAVA: Serão de responsabilidade do USUÁRIO todas as despesas de
manutenção incidentes sobre os poços artesianos descritos acima, bem como a
averbação do contrato no Cartório de Registro de Imóveis.

E, por estarem as partes assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento
em duas (02) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas infra, tudo após
ter sido lido e conferido, estando de acordo com o estipulado.

Carazinho, 14 de agosto de 2018.

Anselmo Nascimento
Nestlé Sul Alimentos e Bebidas Ltda

Testemunhas:

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

Telefone: (54) 3331-2699/ e-mail: prefeitura@carazjnho.rs.gov.br

http://www.carazlnho.rs.gov.br
mailto:prefeitura@carazjnho.rs.gov.br

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

