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Constru;ndo

Of. n.o 119/10 - GPC

Excelentissimo Senhor,
Ver. Gilnei Alberto Jarre,
Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 072/10

Senhor Presidente:

Carazinho, 14 de maio de 2010.

Atenciosamente,

Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa o Projeto de Lei n.o
046/10, desta data, o qual Autoriza doaçao de area el empresa TELHA CERTA Indus
tria e Comercio Ltda, para apreciaçao sob Regime de.Urgencia.

Exposiçao de Motivos:

O Projeto de Lei em epigrafe tem por finalidade a doaçao de uma fraçao de
terras sem benfeitorias para a empresa Telha Certa Industria e Comercio Ltda.

A empresa supracitada tem como objetivo social: Industria e comercio de
telhas metalicas, comercio varejista de ferragens, ferramentas, materiais de constru
çao, eletrico e maquinas e implementos agricolas. A empresa, atualmente conta com
16 colaboradores, atua no comercio de Carazinho ha dez anos e, para que possa ex
pandir, possibilitando um aumento produtivo de aproximadamente 40%, faz-se neces
sario ampliar a area para edificaçao de um novo pavilhao industrial, com area de
630 m2. A projeçao de geraçao de empregos passaria de 16 para 27 colaboradores em
CJncoanos.

Ressalta-se a importancia do presente projeto, pois desta forma estaremos
incentivando as empresas do Municipio, proporcionando a geraçao de empregos e por
consequente renda, ampliando o desenvolvimento econ6mico e social de Carazinho ..
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PROJETO DE LEI N.o 072, DE 14 DE MAlO DE 2010.

Autoriza doaçiio de area a empresa TELHA
CERTA Industria e Comercio Ltda.

Art. 1° Autoriza o Poder Executivo a transferir mediante escritura publica
de doaçao a empresa Telha Certa Industria e Comercio Ltda, uma fraçao de terras,
sem benfeitorias com area total de nove mil, sessenta e dois m~ros quadrados
(9.062,00m2), localizado na Rodovia Federal BR 285 LE, trecho Carazinho-Cruz Alta,
nesta cidade, com as seguintes confrontaçë>es: Norte: com Telha Certa Industria e
Comercio Ltda; ao Sul:' com Municipio de Carazinho; ao Leste: com Municipio de Ca
razinho e a Qeste: com Telha Certa Industria e Comercio Ltda e municfpio de Carazi
nho, conforme matrfcula n.o 26.398 LO 2, do Registro de Im6veis de Carazinho, memo
rial descritivo, laudo de avaliaçao e mapa de localizaçao, que saD partes integrantes
desta Lei.

Art. 2° A area ora doada e destinada a ampliaçao das instalaçë>esfabris,
da atual empresa que exerce atividades no rama de industrializaçao e comercio de te
Ihas metalicas.

Art. 3° A Empresa, ap6s receber a area ora doada, devera construir so
bre a mesma, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados da data da respectiva
escritura, uma infra-estrutura mfnima, que constara de cercamento da area, com pos
tes em concreto ou alvenaria, e fechamento do lote em alvenaria ou tela, com portë>es
de ferro nas entradas.

§ 1° A empresa tera o prazo maximo de 180(cento e oitenta) dias, a con
tar da promulgaçao da referida Lei, para iniciar as obras de construçao, conforme pro
jeto apresentado ao Conselho do Piano dos Distritos Industrial Carlos Augusto Fritz e
lron Albuquerque, conforme ata n.o 01/2010.

§ 2° Ap6s o infcio das obras, a empresa tera prazo de um (01) ano para a
conclusao da mesma, podendo ser prorrogado pela mesmo prazo, desde que haja
interesse publico.

§ 3° Nao sera considerado infcio da construçao, a colocaçao da pedra
fundamental.

Art. 4° Em caso de descumprimento dos prazos estipulados para a apre
sentaçao dos projetos e do infcio e conclusao das construçë>es, o Municipio fara uma
comunicaçao por escrito aos proprietarios e, decorridos 30 (trinta) dias da comunica
çao, naG havendo soluçao de parte deste, a area sera revertida ao Municipio.

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 obrigaçë>es previstas
no disposto nesta Lei.
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Art. 5° A presente doaçao esta vinculada ao cumprimento da presente
Lei e dos demais dispositivos lega is constantes na Lei Municipal nO5581, de 24 de ou
tubro de 2001 e suas alteraçë>es.

Art. 6° O proprietario de area que, para construçao de edificaçë>es exigi
das por lei, necessitar de financiamento bancario, e para isso for exigida hipoteca do
im6vel como garantia, podera faze-Io desde que, na escritura de doaçoo, conste clau
sula especifica de que a hipoteca somente podera ser feita como garantia de recursos
que, obrigatoriamente, serao aplicados em construçao ou benfeitorias, no terreno obje
to 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 intervenien
te anuente e outorgado credor hipotecario em 2° grau.

§ 2° A constituiçao de garantia real do im6vel em emprestimo financeiro,
somente podera ser feita, se atendidos os dema is termos da legislaçao municipal,
combinados com o disposto na Lei n° 8.666/93 e suas alteraçë>es.

Art. 7° Serao de responsabilidade do donatario, as despesas de manu
tençao, 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, 14 de maio de 2010.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SEPLAN

MEMORIAL DESCRITIVO

CESSAO DE USO

PROPRIEDADE: MUNICiPIO DE CARAZINHO

MATRicULA N° 26.398

Dma fraçao de terras sem benfeitorias com area total de 9.062,OOm2

(nove mil sessenta e dois metros quadrados), que sera cedido para TELHA
CERTA Industria e Comercio Ltda., localizado na Rodovia Federal BRl285
LE, trecho Carazinho-Cruz Alta, nesta cidad~\ com as seguintes

, confrontaç5es:

Norte: com Telha Certa Industria e Comercio Ltda.

Sul: com Municipio de Carazinho
Leste: com Municipio de Carazinho
Oeste: com Telha Certa Industria e Comercio Ltda. e Municipio de
Carazinho.

~vdJc, 'o P ;~Q'l.1, )
Let1da A. 'Del Savto

ArqUItID
CREA 130.848 o

Carazinho, 06 de maio 2.010.
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REGISTRO DE IMOVEIS DE !CARAZINHO - RS

CERTIDAo I':,. Re~:~~~1t~~R6;

REP(JBLlCA FEDERATIV A DO BRASIL \ FOIS1'\ M4tr\çula

REGISTRO DE IMOVEIS DE CARAZ1N~1 O - RS. 2,6398~'Livro N.o 2 - Registro Gera}
!

Carazinho, 10 de novembro dil'} 201[03.-

Uma fraçao de terras, com a a,rea total de duz1entos e setenta mil metros

Cjuadrados (270. 000 ~00m2 },·localizada na BR-28\S LE sentido Carazinho' a
CruzAl ta, na Vila Borghetti, nesta eidad_e, c,om as seguintes confronta
çoes atuais: ao norte, coro a BR - 285,por sa!nga, coro terras de Joao

Domingos Rodrigues da Silva, Antonio Bellave~, Meciniea CELM Ltda,Joao
F. ,JeOliveira e outro, Luiz Irineu de lHmei1da 01iveira, Prefeitura ME
nicipa1 de Carazinho e uma rua sem denominaçio, antes coro~erras. de
Jose Pereira i ao sul, eoro terras de Ivan. Borbignon. antes coroterras d
Hor~cio Basso; a leste, com estrada, antes ~o~ terras de sucessore$ de
Argeu de Barros e ao oes,te,coro terras dei Did,nlsio Cavol, e outros e·Di~
na Catarina Zanandrea e outros, antes aam terras de Horacio Basso. Com

uma pedreira, ca.sa de moradia, um galpao, dd\iS pai6is em alvena,ria com6,25m2, cada um, um paio1 em alvenaria com a area de l44,OOm2,um pre
dioem alvenria com a area de 694,895m2, um predio de alvenaria com a.

area de 16,20m2, um predio em alvenaria coro!263,39m2,uma garagam de ma
deira com l08,48m2 e um eserit6rio em alvenaria.com ~ area de I02,4BmT
PRoPRIETf.,RIO:MUNICIPIO DE CARAZINHO, inscritlo no CGC/MF sob nQ 87.613.

5J5j6001-16.-Registro Anterior: Trahscriçio bg 20.1l0,~s fls.BB do li-

vro 3-J e roatricu1a nQ 23:110,de 20 de dezembro de 1999.crJU. 1,.açao).-
frot.ll1.960 L9 I-P.Dou fe.-\ le Al O:O~L~'

l'C/R$ ,7,50 I Jiuw W~~___ ~_.~ ' SttSST!TlII4 ,
, I .'

IR.1-26.398,de 26.10.2006.Conforme escritura ~ublica de cessao de di~ei

Ite real-oe uso,lavrada em 03 de outubro de 2b06,nas notas do 22 Tabe=lionato desta Com~rca, pela Sub~tituto do Nohirio titular Bel.Alaor Be

lchli.n,livro 12,as fls.172 a 174,sob nQ 1.4461, oconcedente MUNICIPIODË
\CfI.•.F.AZINlIO r representado por seu Prefeito Mun~cipal Alexandre Andre
IGOsliD9Tr brasileiro, casado, agricultor, domiciliado nestacidade, i
LUd Antonio Vargas,nQ 443, Bairo Centro,CIC ~Q 480.066.020-34, concede
nos tsrmos da Lei Municipa1 nQ 6.355,de 29.0B.2006, a concessionaria

'1'ELF\CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., coro ~ed'e nesta cidade,a Aveni

~~ Flores da Cunha, nQ 4.467, inscrita no CNrJ sob nQ 03.769.330/0001
134, repr~3entada por seu socio administrador Neri Kruger, brasileiro ,
~dsado, industrial, domiciliado nes ta cidade,A rua Santa Catarina,323,

tIe ~1V- lO~. 240.1~0-49, o direito real de u~o sobre. a fra~a9 ideal
I,::,I~ o l t.o (~l~ e qUJ.nhentos metros qua~rados (8e 5~O, 00 m2) do 7moveld~~
It.:;. rna.tL.1C'JJ.:J, com uma casa de moradla, um prl=dl.oem alvenarl.a,com a a-
1':,=."', rk 6rl~,:;9S0m2 e urn escritorio em alvenarli.a,com a area de l02,48m~,

, elo periodo de cinco (OS) anos, contados a partir da vlgencia da Lel
unicipal nQ 6.355 de 29 de março de 2006, podendo ser renovado por no
os perlodos ,mediante aeordo entre as partes I, para implantaçao dein=
ustria e comercio de telhas da concessionarla,podendo fruir plenamen
e do imovel,resporidendo pot tados os encargbs civis,administrativos e
ribut~rios que venham a incidir sobre ele.A~ t~rroino doprazp estipu
ada, aconcessionaria Telha Certa Ind~stria ~ Comircio Ltda.,desdec~ue
umpridas as exigencias legais,podera sOlicitara doaçao do imovel e

uas benfeitorias, a ser concretizada mediante autorizaçao do legisla-
tiva,caso contrario,restituira o be'm imove1 lao Municipio de Carazil1ho.

. - segue verso - I. - '. -
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OOlvQ 26398

8 REGISTRO DE IMOVEIS8 co~arca de Caraz.lnno-RS
Bel. Debora c. Richter da SI/l'{J:

Registradora
CPF 635.164.460-72

Christian C(/ssol R/eiltet
Substituto

CPF 986.113.480-87

CjR$ 6'66,50

Carazinho, 26
Avaliado pela Exatoria
fe.-

Rua ErneS~ ~'Ed'fs'~Brr~9rllf&~l~ë~ë~jm\83~1t~
dERTIDAO .

REP08L1~A FEDERATlYA DO BRASll
REGISTRO DE IMOVE1S DE C~RAZINHO - RS.

I

Lilo N.G 2 - RegistroGeral
dr outubro de 2006.-
E~tad\lal:R$ 200.000,OO.-Prot.125.2

l
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REGISTRO DE IMOVEIS DE CAR..\zINHO- R.S

I

CERTIDAo DE INTEIRO TE9R

Certifico, que a piesente c6pia EIreproduçao fiel do' origin~1 da matril;ula n. 26398 a que se refere,
extrafda.nos termos do art. 19 § i" da Lei 6.015, de 31/12f73.

CBrazi;h~, 05/0512010. "~--~', I
(....... \ r;.

",n -\ t:! \! l ", l( ,r'·. 'j-kr::,.. "'., i ; ! .;> l, \/ \.-\.'-1 .---.....c-
Debora Cassol Richter da Silva - Titular () I Christian Cass~1 Richte'r .. Subst. ( ) I Angela Marina Iser
Escrevente ()l Romeu Nedeff Filho - t:screvente Autorizaao () ISandrine da Silva Hartmann _

Escrevente Autorizada () I Verlusa Velter de J esus Cossul- Escrevente Aulorizada () fTiago da

Silveira - Escrevente () I Marcia Resita des Santos Rohrig I- Escrevente </il Camila Adriele Iser-
Escrevente ( ) i

Emoiument()s Tetais: 15,10 + 0,60 = 15,70 I

5elos: Certidao 2 Paginas - Valor fixe R$ 7,40 g110.01.1 000003.1 0888 R$ 0,20Busca - Valm fixo : R$ 5,10 0110.01.10: 0003.1 OBB9R$ 0,20

ProcessamEmto Eletronico de Dados (por at~) - Val R$ 2'jO 0110.0·1.1000003.10B90 R$ 0,20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

SETOR DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

LAUDO DE AVALlACAo

UF •
RS

D

DTERRENO

0COMERCIAL E INDUSTRIAL

0TRANSPORTE COLETlVO

CIDADE

CARAZINHO

D LOJA

DCONJUNTO COMERCIAL

0PAVIMENTAÇAO LOGRADOURO 0REDE ELETRICA 0REDE TELEFONICA

DPAVIMENTAÇAOPASSEIO DILUMINAÇAOPUBLlCA D

PADRAO CONSTRUTIVODAS EDIF. VIZINHAS ACESSIBILlDADE

DwXO 0BAIXO DFAVORAVEL

D ALTO 0MiNIMO oNORMAL

DNORMAL DDESFAVORAVEL

DATIV. HABITACIONAL

0ATIV. COMERCIAL E SERVIÇOS

0ATIV. INDUSTRIAL

EQUIPAMENTOS URBANOS E SERVICOS

DCOMËRCIO oESCOLA DRECREAÇAO/PRAÇA

14 - CARACTERisTlCAS 00 TERRENO

11 -IM6vEL

DRESIDËNCIA UNIFAMILlAR ISOLADA

DUN'DADE AUTONOMA EM HAB.COLETlVA

12 . DADOS DE IDENTIFICAÇAO
CONTRIBUINTE

TELHA-CERTA
ENDEREÇO DO IMOVEL
BR . 285 . Km 336
BAIRRO

BORGUETI
DOCUMENTAÇAO DO IMOVEL
MATRiCULA R.I ·26.398

13 -IMPLANTAÇAO
INFRA-ESTRUTURA URBANA

0AGUA pOTAvEL

DESGOTO PLUVIAL

USODOSOLO

IFUNDOS
34,10 m

IRREGULAR

RISCO DE INUNDAÇAO

DEXlSTENTE

01NEXISTENTE

DIMENS6ES

FRENTE

54,55 m
TOPOGRAFIA

0PLANA

DEM ACLlVE

DEMDECLlVE

DINCLlNAÇAO LATERAL

LADOESQ.

171,30
FORMATO

m

LADODIR.

92,79

AREA

m 6.092,00
NivEL EM RELAÇAO AO MEIO-FIO

ABAIXO 00 NivEL

SITUAÇAO

0MEIO DE QUADRA

D ESQUINA

m2

5 - EDIFICAÇ.&.O

PROJETO

DEDIF.ISOLADA

DEDIF. GEMINADA

DCOND. HORIZONTAL

DDIVERSOS BLOCOS

DIMPLANT. JUNTO As DIVISAS

DISTRIBUICAO

, ~.
\-.

DQUADRA DE ESPORTES

DPISCINA INDIVIDUALlCOLETlVA

D
D
D

REVESTIMENTO FACHADAS LATERAIS

IIDADE APARENTE

N° ELEVADORES l DNOVO DUSADO
REVESTIMENTO FACHADA PRINCIPALCOBERTURA

DClM. AMIANTO

DTELHAS DE BARRO

DTERRAÇO

D

N° UN/PAVTOS.

EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPECIAIS

DCENTRAL DE GAs

DANTENA COLETlVA

DPORTEIRO ELETRONICO

DSALAO DE FESTAS

DRECREAÇAO/PLAY-GROUND

PAREDES

DALVENARIA

DCONCRETO

DMADEIRA

D

N°PAVTOS.PILOTIS DS DN

ESTRUTURA

DALVENARIA

DCONCRETO

DMADEIRA

D



6 - OADOS RELA TIVOS A UNIOAOE

PADRAO CONSTRUTNO (NB-140)

I POSIÇAO!PAvrO DA UNlDADElEST DE CONSERVAÇAODALTO DNORMAL

DBAIXODFRENTED FUNOOSDMEIO

DEPENDËNCIAS

QUANT.
DESCRIÇAO DOS ACABAMENTOS

PAREDES

PlSOSFORROSESQUADRIAS

.

7 - AVALIAÇAO
IM6vEL

AREAS(m2)
FRAÇAOUNITARIO VALORES DE AVALlAçAO {R$I

PRNATNA

TOTALIDEAL(R$!m')TERRENOUNIDADETOTAL

TERRENO
6.092,006.092,001,00000010,0060.920,00 60.920,00

TOTAL

6092,006.092,001,000000 60.920,0060.920,00

8 -INFORMAÇOES COMPlEMENTARES

O IMOVEl DE 6.092,00 m2, LOCALIZA-SE AO FUNDO DA AREA ATUALMENTE UTllIZAOA PELA EMPRESA TELHA
CERTA, O PRESENTE LAUDO TRATA-SE DE UMA AVALIAÇAO EXPEOITA.

9 - DOCUMENTAÇAo FOTOGRAFICA

~]J:t:(\Qp ,De \"\'0
leticia Del Savio

CREA

49.958-0, 120.011-0 e 130.648-0
ASSINATURA



Ata n° 01/2010

Aos vinte e dois dias do mes de marçb do ano de dois !ni/ e dez, as nove horas, nas
dependencias da Secretaria Municipal de Desenvolvimen'to esteve reunido o Conse/ho
Municipal do Piano Diretordos Distritos Industriais Carlos Augusto Fritz e lron
Albuquerque, para tratar dos seguintes assuntos: Concessao de beneffcios a empresas;
analise para doaçao de area para instalaçao de empre$as nos Distritos; e, assuntos
gera is. Estiveram presentes os senhores: Alexandre Mo~cir Capitanio representando a
Secretaria de Desenvolvimento e Vice-prefeito, Marcos ~infcius Reisdoerfer Diretor da
Industria e Comercio, Patricia Gutkoski Assessora Juridicai do Municfpio, Jairo Storchi de

I

Souza Engenheiro Civil da Secretaria do P/anejamento, Çristian Kirinus Assosiaçao de
Engenheiros e Arquitetos de Carazinho, Leandro Walbe~ representando a Camara de
Dirig'entes Lojistas, Miltras Pasqualotto Secretario Munici~a/ de Obras e Viaçao e, o Sr.
Erselino Zottis representando' o Sindicato do Cometcio Varejista de Carazinho.

I

Primeiramente o Secretario de Desenvolvimento A/exandre Capitanio deu boas vindas

aos presentes solicitando ao Diretor da Industria e Com~rcio para colocar a pauta da
reuniao em dielogo. Primeiramente, a empresa Transportes Waldemar Ltda (TW

Transportes), inscrita no CNPJ sob o numero 8p.317.697/0001-32· requer a
cessaoJdoaçao de area comaproximadamente quinze mille treZentos metros quadrados,

situada no Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz as RuaslAlfredo Oscar Kochenborger e
Castelar Martinez, para instalaçao de um Centro dE! Dist~ibuiç8o Satelite da Syn~Jenta,
cujo ramo de atividade refere-sea area: de agroneg6cios, ihcluindoa proteçao de cultivos
e sementes de a/to ya/or agregado. Entendeu o Conselhd, de forma unanime, aprovar a
presente doaçao, visando, dessa forma, a geraçao de ernprego e renda ao Municfpio,
fortqlecendo o DesenvolvimentoMunicipal. Em seguida, d Conse/ho analisou a situaçao
daempresa Sfmile Transformadores Ltda. com i~scriçao no CNPJ sob n°
05.464.440/0001-13, resolvendo ceder/doar a area de vinte e um mil metros quadrados,
areÇ}localizada na Rua Alexandre Dambros no Distrito Carl~osAugusto Fritz. Foi analisado

tambem o novo pedido da empresa Bo/jche Cara:zinho I Ltda., inscrita no CNPJ sob
nurnero 08.989.688/0001-96, que requer concessao de inoentivos fiscais, no montante de
dois mil reais mensais, para custear as despesas de loc~çao do predio das instalaç6es
da empresa. Ap6s nova analise dos documentos, Hntendeu novam~nte o conselho ser

inviavel de modo econ6mico e social a presente conces~ao, porem o Conselho decidiu
em auxi/iar a empresa concedendo isençao de IPTU pela prazo de doze meses, podendo
ser prorrogado por igual perfodo mediante solicitaçao da empresa e se comprovada a
viabilidade e legalidade para tal prorrogaçao. Em seguida, os presentes solicitaram ao
argao competente da Administraçao Municipal para corhunicar por offcio, a empresa
Landrin Industria e Comercio de Inseticidas Ltda., para ~ue no prazo de sessenta dias
contados do recebimento da notificaçao, apresente, proj~to tecnico da construçao e/ou

ampliaçao da empresa e, cento e oitenta dias, contados II' do recebimento da notificaçao
para dar infcio a execuçao das obras, referente a area concedida pela Lei Municipalji
6.556/2007, caso as solicitaç6es naG sejam cumpridas ~os respectivos prazos, a area li

::r0~~~e:~:i:~~nç~~~~:e;~sad:~u~°e,~~o~ot~~~~:J::;dTe,~antij;~1:d~d~~~r:u;II

Comercio Ltda, iO$GritanoQNPJ. sob Q nwrn~ro03.7f?9.33PJO001-34. Ae'mpresasolicita a .1'
c6$sao/doaçaode area COrnOn4:8 mil oitoc~ntQs e sess@nta E? çiDCOmetro$qLjadrados,
situada na BR 285, para a ampliaç~octas iDstah~çë>~slfabris. Aempresa exerce as I

atividades norarnod~ inclustriali4aç~oe com$rciode: telha$ metalic~$'~PQ$c08ferencia e
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ErseLino'lottis

Miltras. Pasqualotto

Leandro Walber

Cristian Kirinus

Jairo Storchi de Souza

PatrIcia Gutkoski da Cruz

Marcos Vinicius Reisdoerfer

Alex8l1dre Moacir Capita.nio
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remoçao. Na oportunidade, Patricia Gutkoski da CruzI na\ condiçao de procuradora do
Municipio, manifestou-se favoravel as doaç6es, deixando consignado que as empresas
que possuem doaçao de imevel para instalaçao, uma vez e~pirado o prazo sem que seja
rea!itada a infraestrutura acordada na respectiva lei de \ doaçao, devem os im6veis
retornar ao municipio, utilizando-se do dispositivo da revetsao para tanto. Nada mais a
constar encerra-se a presente Ata. Carazinho aos vinte e dpis dias do mes de março do
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