
or nO085/12 - GPC

Prefeitura Municipal
de Carazinho

~
.~I!!~.!!!!;;;.m.~~

jIii4 Con.lrulndo

O Carazinho que não pára

Carazinho, 24 de abril de 2012.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Erlei Vieira,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO043/12

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO043/12,

desta data, o qual autoriza doação de área à Empresa Café Juriti Produtos Alimentícios LIda.,

para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de motivos

o presente Projeto de Lei faz parte do mesmo conjunto de incentivos destinados a
viabilizar a instalação de uma filial da Agrocomercial Sandri LIda. em Carazinho.

A proposta apresentada pela empresa prevê a implantação em várias etapas (ver
croqui em anexo), começando com fábrica de massas e, posteriormente, fábrica de café (já
existente) e fábrica de sucos, sendo que todas estas unidas serão construídas de forma a terem
uma possivel segunda etapa de ampliação. A área também o setor de transportes da empresa.

Conforme exposto na proposta relativa à Agrocomercial Sandri, a empresa
Bordígnon (atacado) destinará todas suas atuais instalações para viabilizar a operação de
serviços de logística para a Agrocomercial Sandri. Provisoriamente, instalará a moagem de café
em seu antígo prédío no perímetro urbano e, se necessário, armazenará estoques em pontos
locados. Assím que concretizada a operação, providenciará a construção de prédío e ínstalação
da fábrica de massas, que estava em montagem nas atuais instalações, no novo prédio a ser
construído na área ora doada.

Para efetuar a análise de viabilidade econõmica do ponto de vísta do Munícípio,
inicialmente, é necessário considerar o valor dos incentivos concedidos que, no presente caso,
limitam-se à doação da área, de 16.000 m2 (dezesseis mil metros quadrados), avaliada pelos
técnicos municipais em R$ 192.000,00.

Para avaliar o retorno de impostos, é necessário destacar um ponto: a produção
(torrefação e moagem) de café gera somente valor adicionado, sem gerar volume expressivo de
arrecadação de ICMS. Isso ocorre porque a matéria prima é comprada em outros estados com
crédito de ICMS de 12%, ao passo que a venda, no mercado gaúcho, por ser produto
considerado da cesta básica, é tributado com 7%. Por tal razão, a maior contribuição do
empreendimento para a geração de ICMS virá da fábrica de mass~itos e,
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posteriormente, da fabricação de sucos. No caso de massas e biscoitos, boa parte da matéria
prima é oriunda do próprio estado; já no caso de sucos, embora a matéria prima provenha de
outros estados, o valor adicionado localmente é bem mais significativo.

O faturamento relativo a operação de café, nos últimos dois anos, é demonstrado
no quadro a seguir.

Descrição Ano 2010 Ano 2011

Faturamento 168.426,75 263.435,38

Recolhimento ICMS 7.423,07 8.747,59

As estimativas de fatummento e de geração de ICMS da empresa constam no
quadro a seguir. Para compreender as projeções feitas, o dirigente da empresa informou os
seguintes critérios: a) no primeiro ano, continuará existindo somente a produção de café; b) no
segundo ano, entra em operação a fábrica de massas; c) no terceiro ano, agrega-se a produção
de biscoitos; d) do quarto ano em diante, introduz-se a linha de sucos.

Descricão Ano 1 Ano 2 Ano 3 An04 Ano 5

Faturamento 360.000,00 2.010.000,00 2.830.000,00 3.630.000,00 5.019.000,00

Geração
ICMS 18.200,00 143.100,00 208.700,00 304.500,00 453.500,00

Para calcular o retorno de tributos ao município, considerou-se que o Estado
distribui 25% para os Municípios, dos quais 75% são diretamente proporcionais aos valores
arrecadados no municipio de origem. Resulta, pois, que se tem um retorno de 18,75% (25% x
75%) do valor arrecadado. A partir disso, se apresenta, abaixo, o quadro final dos retornos
financeiros estimados.

Descricão Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Geração
ICMS 18.200,00 143.100,00 208.700,00 304.500,00 453.500,00

Retorno
18,75% 3.412,50 26.831,25 39.131,25 57.093,75 85.031,25

Retorno
acumulado 3.412,50 30.243,75 69.375,00 126.468,75 211.500,00

Considerando que a empresa efetivamente atinja as metas propostas de
faturamento, se conclui que o retorno do investimento para o Município, tomando-se somente o
retorno de ICMS, acontecerá num prazo de cinco anos. Este é um prazo aceitável para
investimentos públicos. Não estão sendo considerados os rendimentos a serem gerados por
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empregos e outras operações indiretas que estão associadas ao negocIo. Além disso, está
sendo inserida no projeto de lei a obrigatoriedade da empresa em comprovar a arrecadação
efetiva dos tributos dentro das metas propostas, dando-se o prazo máximo de cinco anos
(prorrogável por mais um) para o retorno do investimento. Há que se considerar ainda que o
presente projeto é condição essencial para viabilizar o empreendimento da Agrocomercial Sandri
LIda., no qual o retorno para oMunicípio é muito mais expressivo.

Cabe, ainda, uma explicação para o teor do artigo 2°, do referido projeto que
autoriza o Município a modificar o desenho das áreas da empresa Café
Juriti e Madeireira JD. A questão é de topografia. No formato atual, o
desnível entre um extremo e outro da área da Café Juriti fica em torno de
16 metros e da Madeireira JD é de cerca de 12 metros, pela nova proposta,
ambas as áreas terão desniveis entre cinco e seis metros. A modificação
gera menores custos de terraplanagem e maior área aproveitáveL

Diante disso, considera-se que o projeto é economicamente viável para o
Município, que também se cercou das garantias necessárias para assegurar o cumprimento das
metas apresentadas pela empresa.

Anexamos cópia da Ata n.o01/2012, do Conselho do Distrito Industrial.

Atenciosamente,

AGALHÃES.
Prefeito.

SEPLAN/IMD
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PROJETO DE LEI N° 043 DE 24 DE ABRIL DE 2012.

Autoriza doação de área à empresa Café Juriti
Produtos Alimenticios Ltda.

Art. 1° Fica o Município autorizado a transferir mediante escritura pública de doação
à empresa Café Juriti Produtos Alimenticios Ltda., um terreno urbano, sem benfeitorias, com área
de 16,000,00 m', (dezesseis mil metros quadrados), situado entre as Ruas Bruno Buchholz, Lídio
Bordignon e José Balduino Lauxen, no quarteirão formado por mais a Rua Antônio Alverne Ferreira
Gomes, no Distrito Industrial Iron Albuquerque, nesta cidade, no lote 001, quadra 36, setor 013,
com as seguintes medidas e confrontações: ao Norte: 80,00 metros, com a Rua José Balduino
Lauxen onde também faz frente; ao Sul: 80,00 metros, com a Rua Bruno Buchholz onde faz frente;
ao Leste: 200,00 metros, com Madereira JD LIda lote 02 e a Oeste: 200,00 metros, com a Rua Lídio
Bordignon onde faz frente, de acordo com o mapa de localização, matricula, laudo de avaliação e
memoriais descritivos, que partes integrantes desta Lei.

Art. 2° Fica o Município autorizado a realizar as ações
necessárias para unificar as áreas das matriculas 33.211 e 33.212 e
realizar novo desmembramento, de tal forma que a área ora destinada à
empresa citada no artigo anterior e a área doada à empresa Madeireira JD LIda,
através da Lei Municipal n° 7.238/10 assumam as configurações constantes nos
desenhos anexos a esta Lei.

Art, 3° A área ora doada é destinada à construção de uma fábrica de massas e
biscoitos, uma fábrica de sucos e relocalização da fábrica de café, além de instalações
administrativas e de suporte logistico, iniciando com área minima de 1.000,00 m2 (um mil metros
quadrados) na primeira etapa e devendo atingir uma área mini ma de 3.000,00 m2 (três mil metros
quadros) na segunda etapa.

Art, 4° A donatária fica obrigada ao cumprimento dos seguintes prazos, todos
contados a partir da data desta Lei:

I - Prazo de 60 (sessenta) dias para providenciar os trâmites relativos à escritura da
área;

11 - Prazo de 120 (cento e vinte) dias para tomar posse efetiva da área, que consistirá
de construção de uma infraestrutura mínima de cercamento da área, com postes em concreto, ferro
ou" alvenaria, e fechamento do iote em alvenaria, tela ou placas metálicas ou de concreto, com
portões de ferro nas entradas;

111 - Prazo de 180 (cento e oitenta) dias para iniciar as obras de construção, não sendo
considerado início da construção, a colocação da pedra fundamental, exigindo-se, no minimo, a
aprovação prévia de projeto junto à Secretaria Municípal de Planejamento, Urbanismo e Obras
Públicas, a instalação de canteiro de obras e, ainda, a execução de obras que representem o mínimo
de 5% (cinco por cento) da obra total.

IV - Prazo de 1 (um) ano para a conclusão da primeira etapa da obra e inicio efetivo
das operações, podendo ser prorrogado uma única vez pelo mesmo prazo, desde que as obras da
primeira etapa estejam concluídas em mais de 30% (trinta por cento) e desde que mantido o
interesse público.
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v - Prazo de 5 (cinco) anos para concluir todas as obras previstas no art. 2°, podendo
ser prorrogado uma única vez por mais um ano, desde que as obras totais estejam concluidas em
mais de 50% (cínquenta por cento) e desde que mantido o interesse público.

~ 1° Será considerada obra concluída aquela que tenha recebido a licença de
operação do órgão ambiental competente e a certidão de Habite-se emitida pelo Municipio

~ 2° Eventuais dificuldades na captação de recursos para a realização das obras,
inclusive financiamentos bancários, não constituem motivo invocável para retardamento de prazos,
salvo as prorrogações previstas nos incisos IV e V.

~ 3° Eventuais dúvidas sobre o cumprimento de metas serão aferidas por técnicos
municipais habilitados.

Art. 5° Caso a donatária da área necessitar de financiamento bancário para
construção de edificações exigidas nesta Lei, e, para isso for exigida hipoteca do imóvel como
garantia, poderá fazê-lo desde que, na escritura de doação, conste cláusula especifica de que a
hipoteca somente poderá ser feita como garantia de recursos que, obrigatoriamente, serão aplicados
em construção ou benfeitorias, no terreno objeto desta doação.

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

~ 2° A constituição de garantia real do imóvel em empréstimo financeiro somente
poderá ser feita se atendidos os demaís termos da Lei nO3.606/87, combinados com o disposto na
Lei n° 8.666/93, art. 17, S 4° e 5° e suas alterações.

Art. 6° Serão de responsabilidade da donatária as despesas de manutenção, taxas,
emolumentos e tributos incidentes sobre o imóvel e suas benfeitorias descrito no Art. 1° desta Lei,
bem como a escrituração e registro do imóvel.

Art. 7° A Donatária assume os seguintes compromissos:
I - Edificar as construções previstas, nos prazos fixados no art. 3° desta Lei;
11 - Providenciar o licenciamento ambiental da área para a finalidade pretendida:
111 - Assumir todos os custos decorrentes das obras de infraestrutura interna da área,

especialmente drenagem pluvial e outras decorrentes do licenciamento ambiental da área;
IV - Construir passeio público na área frontal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias

após o Município providenciar a pavimentação da via pública;
V - comprovar, através de cópia de declarações fiscais anuais de caráter oficial, a

arrecadação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), em montante tal que o
retorno deste tributo ao Município supere o valor dos incentivos concedidos, observando o disposto
nos parágrafos 1° a 5° deste artigo.

~ 1° O prazo de entrega da declaração anual prevista no inciso V será de até 10 (dez)
dias após o prazo de entrega ao órgão estadual;
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~ 20 Será considerado como valor do retorno somente a parcela de ICMS que
efetivamente retoma ao Município de forma direta, seguindo-se os critérios de cálculo adotados pelo
Governo do Estado do Rio Grande do Sul para a distribuição da participação dos municípios .

~ 30 Fica estipulado o prazo de 5 (cinco) anos para o donatário atingir um incremento
de retorno de ICMS para o Município equivalente ao valor dos incentivos concedidos corrigidos pelo
indice de inflação anual, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez por mais um ano, desde
que mantido o interesse público.

Art. 8° A escritura de transmissão de área e o respectivo registro imobiliário, prevista
na presente Lei, consignarão o direito de reversão ao patrimônio do município do bem doado nos
seguintes casos e hipóteses:

I - destinação diversa á estipulada nesta Lei.
Ii - descumprimento dos prazos previstos no art. 3°;
111- não atingimento das metas de retorno de ICMS previstas no art. 6°;
IV _ encerramento ou paralisação das atividades por qualquer motivo, mesmo que já

atingido o retorno previsto no art. 6°;
V - não cumprimento de quaisquer outras obrigações assumidas nesta Lei.

Parágrafo Único. É admitida a reversão parcial de área em caso de execução parcial
das obras previstas e dos retornos exigiveis.

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

Gabinete do Prefeito, 24 de abril de 2012 .

SEPLAN/IMD
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

SEPLAN

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETARIO MUNiCíPIO DE CARAZINHO MI\IRíCULA 33.211

Um terreno mbano, sem benl"ciLorias,com úrc" de 16.000,00 m', (dezeseis mil mctl"OS
quadrados), siLuado entre as Ruas l.,ídío l3ordígnon, José 1l"lduino I.auwn c Al1lônio AiVéme
Ferreira Gomes, no quarteirão I"rmado por mais" Rua 13runo f3uchhoiz. no Disuito Industrial
Iron Albuquerque, nesta cidade, no lote 001, quadra 36, setor Ol3, com aS seguil1les medidas e
confrontações: ao norte, 160,00 mCLros,com a Rua José Balduino Lau~en onde faz frente: ao sul.
160,00 metros, com o lote 02 onde faz l'undos: ao lesLe, 100,00 metros, com a Rua Antonio
Alveme Ferreira Gomcs, onde também li\7. frenLe: ao oeste, 100,00 metL"OS,com a Rua Udio
Bmdignon, onde também faz frente,

DESMEMBRAMENTO

Área Desmembrada
Um teneno urbano, sem benfeitorias, com área de 8.000,00 m', (oito mil

metros quadrados), situado na Rua Antônio Alveme Ferreira Gomes esquina com a
Rua José Balduino Lauxen, LlO quaneirão formado por mais as Ruas Bruno
Buchholz e Lidio BOl'dignon, no Distl'ito Industrial Imn Albuquerque, nesta
cidade, parte do lote 001, quadra 36, setor 013, com as seguintes confrontações:
ao norte, 80,00 metros, com a Rua José Balduino Lauxen onde t~1Zfrente; ao sul,
80,00 metros, com área remanescente do lote 02 de frente a fundos: ao leste,
100,00 metros, com a Rua Antônio Alveme Ferreira Gomes, onde também faz
frente; ao oeste, 100,00 mett'Os, com ál'ea remanescente lote O I de frente a fundos,
OBS: ESTE LOTE SERÁ UNIFICADO AO LOTE 02 DE PROPRIEDADE
DA MADEREIRA JD Ltda.

Área Remanescente - lote OI
Um tetTeno urbano, sem benfeitorias, com área de 8.000,00 m', (oito mil

metros quadrados), situado na Rua Lídio Bordignon esquina com a Rua José
Balduino Lauxen, no quaL'teil'ão formado por mais as Ruas Antônio AI verne
Ferreira Gomes e Bruno Buchholz, no Distrito Industrial IrOL1Albuquerque, nesta
cidade, lote 001, quadra 36, setol' 013, com as seguintes confrontações: ao norte,
80,00 metros, com a Rua José Balduino Lauxen onde faz fl'ente: ao sul, 80,00
metros, com área desmembrada do lote 02 de frente a fundos; ao leste, 100,00
metros, com área desmembrada do lote O I de frente a fundos; ao oeste, 100,00
metros, com a Rua Lidio Bordignon onde também faz frente,



UNIFICAÇÃO
Um terreno urbano, sem benfeitorias, com área de 16.000,00 m2,

(dezeseis mil metros quadrados), situado entre as Ruas Bruno Buchholz, Lídio
Bordignon e José Balduino Lauxen, no quaneirão formado por mais a Rua Antônio
Alverne Ferreira Gomes, no Distrito Industt'ial Iron Albuquerque. nesta cidade, no
lote 001, quadra 36, setor 013, com as seguilltes medidas e confl'ontações:

Norte: 80,00 metros, com a Rua José Balc\uino Lauxen onde também faz frente;

Sul: 80,00 metl'OS, com a Rua Bruno Buchholz onde faz frente;

Leste: 200,00 metros, com Madereira.lO Ltda lote 02;

Oeste: 200,00 metros, com a Rua Lídio Bordignon onde faz frente.

Cal'azinho, 20 de abri I de 2.012.
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(Christian Cassol Richter), Substituto, a elaborei, digitei e dou fé. Protocolo
03.09.\0. E. R$11,10. Selo: 0110.02.0900001.06932 R$0,30.
e anelfO e •

Procede-se a esta averbação a requerimento de parte interessada, com documentação hábil arquivada
neste Oficio, para certificar que a sede do proprietário do imóvel desta matricula, MUNICÍPIO DE
CARAZINHO, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNP~.~. 3.535/0001..
16, é na Avenida Flores da Cunha, 1264, Centro, nesta Cidade. Eu"--,-,<..=...==:>o""",,,,,,,,,,(Verlusa
Velter de Jesus Cossul), Escrevente Autorizada, a elaborei, digitei e dou 1"6: r~ .922-
Livro I-T, de 30.\2.2010. E. R$45,80. Selo: 0110.04.\000005.02581 R$0,50.
R.l _33.211- 05 de Janeiro de 2011. DOAÇÃO.
Conforme a Escritura Pública de Doação com Encargo, de 30 de dezembro de 20IO, lavrada no 2°
Tabelionato de Notas desta Cidade pela Substituta, Michele Pereira Ribeiro Nodari (Lo n.15 de
transmissões, fls. 089/091, n. 1.717), o imóvel desta matricula foi pelo MUNICÍPIO DE
CARAZINHO, retro qualificado, representado pelo Prefeito Municipal, Aylton de Jesus Martins de
Magalhães, integralmente doado, com base na Lei Municipal n. 7.266, de 23 de dezembro de 2010,
à outorgada donatária, NORTESUL INDUSTRIA METALURGICA LIDA., CNPJ ll.
12.915.509/0001-43, com sede na Rua Alferes Rodrigo, 757, anexo A, bairro Vila Nova, na cidade de
Não-Me-Toque (RS), representada por seus sócios administradores Aloisio Stein Neto e Rubens José'
.Stein, o qual foi avaliado pelas partes por R$160.000,OO(cento e sessenta mil reais). CONDIÇÕES:
1) o imóvel doado é destinado à instalação da empresa que atua no ramo de fabricação e
comercialização de estrutura metálica para a construção civil; 2) a donatária, deverá construir
sobre o imóvel, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data da respectiva Escritura,
uma infra..estrutura mínima, que constará de cercamento da área, com postes em concreto ou
alvenaria, e fechamento do lote em alvenaria ou tela, com portões de ferro nas entradas; 3) a
donatária terá o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar diJ emissão da escritura
pública, para iniciar as obras de construção, conforme projeto apresentado ao Conselho do Plano

~. '-o':UID..c- .
~ C'V"'j'-,nho-RS

REGISTRO DE IMÓVEIS DE CARAZINHO - RS
CERTIDÃO

OFIcIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE CARAZINHO

Estado do Rio Grande do Sul
Livro NO 2 - Registro Geral

17 Setembro
Carazinho, de de

IMÓVEL: UM TERRENO URBANO, sem benfeitorias, com a área de 16.000,00 m
l
(dezesseis mil

metros quadrados), situado entre as Ruas Lídio Bordigon, José Balduino Lauxen e Antônio Alverne
Ferreira Gomes, no quarteirão formado por mais a Rua Bruno Buchholz, no Distrito Industrial Iron
Albuquerque, nesta Cidade, lote 001 da quadra 036 do setor 013, com as seguintes medidas e
confrontações: ao norte, em 160,00 m (cento e sessenta metros quadrados) com a Rua José Balduino
Lauxen, onde faz frente; ao sul, em 160,00 m (cento e sessenta metros) com o lote 002, onde faz
fundos; ao leste, em 100,00 m (cem metros) com a Rua Antônio Alverne Ferreira Gomes, onde
também faz frente; e, ao oeste, em 100,00 m (cem metros) com a Rua Lídio Bordignon, onde também

faz frente.
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CARAZINHO, eNPJ n. 87.613.535/0001-16.
REGISTRO ANTERIOR: Matricula n. 26.712 do Livro 2 - Registro Geral deste Oficio, de 19 de abril

de2 4.
Eu,
14 .999 ..LO I-T,

Continua no verso
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REGISTRO DE IMÓVEIS DE CARAZINHO - RS
CERTIDÃO

OFIcIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE CARAZINHO

Estado do Rio Grande do Sul
Livro NO 2 - Registro Geral

•••••
N;

Continuação R.4 .
METALúRGICA LTDA., no prazo determinado, de condição estabelecida pela Lei Municipal n.
7.266/2010, que autorizou a doação do R-2 retro; o imóvel foi avaliado na Fazenda Estadual por
R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais). ~versão acima foi a.utorizada pelo Decreto Executivo n.
123, de 07 de novembro de 2011. Eu, ~['ffiHl~Q~(ROmeU Nedeff Filho), Escrevente
Autorizado, a elaborei, digitei e dou fé. Protocolo n. 153. 25 - LIVrO l-V, de 30.11.2011. E.
R$646,40. Selo: 0110.08.0700001.00847 R$8,00. P.E. R$2,70. Selo: 0110.01.1100007.14762

R$0,20.
REGISTRO DE IMÔVEIS DE CARAZINHO. RS

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Certifico, que a presente cópia ê reprodução fiel do original da matrícula n. 33211 a que se refere,
extraida nos termos do art. 19 ~ 1Q da Lei 6.015, de 31/12173.

Carazinho,22102I2012.

Dêbora Cass . SilVa. TibJ ar () hristian Cassai ichter - Subst. () I gela Marina Iser-
Escrevente () om Nedeff Filho - Escrevente Autoriza o ( ) 1Sandrine da Silva Hartmann-
Escrevente Ao. torizada (.) I Márcia R~sita dos. Santos Rtlhrig - Escrevente Autorizada ()I Janalna
Borg~s Spolti. Escrevente gj 1 Mathlas Gardln - Escrevente () I Dirlei Evandro Haisky - Escrevente
AutOrizado () 1Catiane Grespan da Silva. Escrevente ()

Emolumentos Totais: 19,40 + 0,85 = 20,25
Selos: Certidão 3 Páginas. Valor fIxo..... . R$ 10,80 0110.02.1100003.02448(1 ato)
R$ 0,35
Busca _Valor fixo R$ 5,70 0110.01.1100011.10155(1 ato) RS O 25
Processamento Eletronico de Dados (por ato) - Valor fixo R$ 2,90 0110.01.1100011.1'0157(1
alo) R$ 0,25

.~.";.~ REGISTrlU DE [MOvE!:
:.<' Comarca de Carazinho.RS
.~ -,'~~'
"'~";;-

BeL Défiom C RLchter da Su 'r,
Hegislrallor<i

CPF 6.15.164.4óO-72

Cftri.stian Cassof Rir.h ter
Substiluto

(;P~. Q."\6_11:-\.4-RO.WI

"

sle '\1'Ies, 2112,Sala 01. Cell 99.500 000 Carazinhe RS. Fene: (54) 3331 45111



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINBO-RS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

PARECER TÉCNICO

m2

UF
RS

[!]REDE TELEFONlCA

O

O

O
O
O

[KJTERRENO URBANO

OPOSTO DE SAÚDE

o
O

ABAIXO DO NivEL

LADO DIR. ÁREA

80,00 m 16.000,00
NiVEL EM RELAÇÃO AO MEIO-FIO

DTRANSPORTE COLETIVO

m

OLOJA

DCONJUNTO COMERCIAL

RETANGULAR

lAOOESO.

80,00
FORMATO

RISCO DE INUNDAÇÃO

DEXISTENTE

OOlNEX1STENTE

DpAVlMENTAÇÃOASFÁlTICA [!]REDE ELÉTRICA

DPAVIMENTAÇÃO PASSEIO DILUMINACÃO PÚBLICA

PADRÃO CONSTRUTIVO DAS EDIF. VIZINHAS

OLUXO [KJBAlXO

OALTO OMíNIMO

[KJNORMAL

200,00 m
FUNDOS

200,00 m
TOPOGRAFIA

OPLANA

DEMACLIVE

[!]EM DeCLIVE

[!]INCUNAÇÃO LATERAL

11-IMÓVEL

DRES10l:NCIA UNIFAMILlAR ISOLADA

DUNIDADE AUTÔNOMA EM HAB.COLETIVA

12.DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

CONTRIBUINTES

MUNIClplO DE CARAZlNHO • Avaliação referente a processo de unificação
ENDEREÇO00 IMOVEL- RUAS
RUA LiDIO BORDIGNON esq. RUA JOSÉ BALDUiNO LAUXEN e RUA BRUNO BUCHHOLZ
BAIRRO CIDADE

DISTRITO INDUSTRIAL IRON ALBUQUERQUE CARAZINHO
DOCUMENTAÇÃO 00 IMÓVEL
33.211

13. IMPLANTAÇÃO
INFRA-ESTRUTURA URBANA

[!]ÁGUA POTÁVEL

DeSGOTO PLUVIAL

USO DO SOLO

DATIV. HABITACIONAL

DATIV. COMERCIAl E SERViÇOS

[!]ATIV. INDUSTRIAL

eqUIpAMENTOS URBANOS E SERVIÇOS

OCOMÉRCIO DESCOLA DRECREAÇÃOIPRAÇA

14 . CARACTERlsnCAS DO TERRENO

DIMENSOES
FRENTE

5 • EDIFICAÇÃO
PROJETO

DEDIFJSOLADA

D EDIF. GEMINADA

DCOND. HORIZONTAL

ODlVERSOS BLOCOS

DrMPlANT. JUNTO ÀS DIVISAS

EQUIPAMENTOS E INSTALACÓES ESPeCIAIS

OCENTRAL DE MS

DANTENA COLETIVA

D PORTEIRO ElETRONICO

DSALÃO DE FESTAS

c=JRECREAÇÃO~LAY-GROUNO

DauADRA DE ESPORTES

DplSCINA INDMDUAUCOLETIVA

O
O
O

DISTRIBUICÃO IDADE APARENTE

PIlOTlS Os ON H" PAVTOS. N" UNIPAVTOS. NOELEVADORES ONOVO OUSADO- \

ESTRUTURA PAREDES COBERTURA REVESTIMENTO FACHADA PRINCIPAL \OALVENARIA OALVENARIA DCIM. AMIANTO ' .

DCONCRETO DCONCRETO DTELHAS DE BARRO ~

OMAOEIRA OMAOElRA OTERRAÇO REVESTIMENTO FACHADAS LATERAIS

O OVlDRO O



6 - DADOS RELATIVOS A UNIDADE

PADRÃO CONSTRlITIVO (NB-140) POSIÇÃO PAVfO DA UNIDADE EST DE CONSERVAÇÃO

DALTO DNORMAL DBAIXO DFRENTE DFUNDOS DMEIO

I I I I I
7. AVAUAÇAO

IMOVEL
AREAS(m2) FRAÇÃO UNITÁRIO VALORES DE AVAlJAÇAO (RS)

PRIVATIVA TOTAL IDEAL (R$lm2) TERRENO UNIDADE TOTAL

Terreno Urbano 16.000,00 16.000,00 1,000000 12,0000 192.000,00 192.000,00

VALOR TOTAL 192.000,00

8 -INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

A ÁREA EM APREÇO LOCALIZA-5E NO DISTRITO INDUSTRIAL -IRON ALBUQUERQUE, MATRICULA 33.211, DO RI
DE CARAZINHO. A PRESENTE AVALIAÇÃO REFERE-5E A PROCESSO DE UNIFICAÇÃO.

CARAZlNHO, 23 DE A

110 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

SEPLAN
DESMEMBRAMENTO

el''''.' RUA LlDIO BORDIGNON esquina RUA BRUNO BUCHHOLZ
DISTRITO INDUSTRIAL IRON ALBUOUEROUE - CARAZINHO RS

332121 MA1RiCI.llf>



RUA LíDIO BORDIGNON

RUA ANTONIO ALVERNE FERREIRA GOMES

01
MUNICiplO DE CARAZINHO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

SEPLAN
UNIFICAÇÃO

l'IIl;;lII! ,

LOCAL RUA L1DIO BORD1GNON esquina RUA BRUNO BUCHHOLZ
DISTRITO INDUSTRIAL IRON ALBUOUERQUE . CARAZINHO RS

\ 'H"" '"

33.212\ MATRicUL'"



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

SEPLAN

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRllcTÁRIO MAOEREIRA JD Ltda. MA I RiclII A: 33.212

Um terreno urbano. sem bcnteitOl"ias. com úrea ele 16.000,00 111', (dezeseis mil melros
quadradosl. situado entre as Ruas Lídio 13ordignon. IlrllllD Buchholz c Antônio Alverne Ferreira
Gomes. no quarteirão formado pOl"Im,is a Rua Jose 13alduino L.auxcn. no Distrito Industríal Ire1l1
Albuquerque. nesta cidade. no LOTE 002, QUADRA 36, SETOR 013, com as seguintes
confrontações: ao norte. 160.00 melros. com o lote OI. onde LI!. lündos: ao sul. 160.00 metros.
com a Rua Bruno 13uchholz onde I~,z I'rcnte: ao leste. 100,00 metros. com a Rua Antonio Alvel'l1e
Ferreira Gomes. onde tambem I~,z freme: ao oeste. 100.00 metl'05. com a Rua Lídio 1301"elignon.
onde também faz frente,

DESMEMBRAMENTO

Área Desmembrada
Um terreno ul'bano, sem bellfeitol'ias, com área de 8.000,00 m', (oito mil

metros quadrados), situado lla Rua Lídio Bordígnon esquina com a Rua Bruno
Buchholz, no quarteirão formado por mais as Ruas José Balduino Lauxen e
Antonio Alverne Ferreira Gomes, no Distrito Industt'ial 11'011 Albuquerque, nesta
cidade, parte do lote 002, quadra 36, setor 013, com as seguintes confrontações:
ao norte, 80,00 metros, com lote O I frente a fundos; ao sul, 80,00 metros, com a
Rua Bl'Uno Buchholz onde faz frente; ao leste, 100,00 metros, com área
remanescente lote 02, de frente a fundos; ao oeste, 100,00 metl'OS, com a Rua Lídio

Bordignon.
OBS: ESTE LOTE SERÁ UNIFICADO AO LOTE 01 00 MUNiCíPIO DE
CARAZINHO.

Área Remanescente - lote 02
Um terreno urbano, sem benfeitorias, com área de 8.000,00 01', (oito mil

metros quadrados), situado na Rua Antõnio Alveme Ferreira Gomes esquina com a
Rua Bruno Buchholz, no qual.teil'ão fOl'mado pOl' mais as Ruas José Balduino
Lauxen e Lídio Bordignon, no Distrito Industrial Il'On Albuquerque, nesta cidade,
lote 002, qUlld,'a 36, setor 013, com as seguintes confrontações: ao norte, 80,00
metros, com área desmembrada do lote O I frente a fundos; ao sul, 80,00 metros,
com a Rua Bruno Buchholz onde faz fl'ellte; ao leste. 100,00 metros, com a Rua
Antonio Alverne Ferreira Gomes, onde também faz frente; ao oeste, 100,00 metros

com a área remanescente do lote 02,



I. .'

UNIFICAÇÃO
Um terreno mbano, sem benfeitorias, COIl1 cirea de 16.000,00 m

2
,

(dezeseis mil metros quadrados), situado entre ss Ruas Bruno Buchholz, Antônio
Alverne Ferreirs Gomes e Jose Balduino Lsuxen, no qusrleirão formsdo por msis s
Rus Lídio Bordignon, no Distrito Industrisl Iron Albuquel'que, nests cidsde, no
lote 002, quadra 36, setor 013, com as seguintes confrontações:

Norte: 80,00 metros, com a Rua Jose Balcluino Lauxen ollde lambem faz frente:

Sul: 80,00 metros, COIl1 a Rua Bruno Buchholz ollc1efaz frente:

Leste: 200,00 metros, com a Rua Antonio Alverne Ferreira Gomes, onde tambem
faz frente:

Oeste: 200,00 metros, com MUllicipio de Cmazinho lote O I.

('sl'azinho, 20 de sLxil de 2.012.

xandre R. SChneider
Eng' Civil- CREA 120011 - O
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REGISTRO DE IMÓVEIS DE CARAZINHO - RS ~
CERTIDÃO

OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE CARAZINHO

Estado do Rio Grande do Sul
Livro N0 2 - Registro Geral

17 de Setembro
Carazinho, de

IMÓVEL: UM TERRENO URBANO, sem benfeitorias, com a área de 16.000,00 m' (dezesseis mil
metros quadrados), situado entre as Ruas Lídio Bordigon, Bruno Buchholz e Antônio Alveme Ferreira
Gomes, no quarteirão formado por mais a Rua José Balduino Lauxen, no Distrito Industrial lron
Albquerque, nesta Cidade, lote 002 da quadra 036 do setor 013, com as seguintes confrontações: ao
norte, em 160,00 m (cento e sessenta metros quadrados) com o lote 001, onde faz fundos; ao sul, em
160,00 m (cento e sessenta metros) com a Rua Bruno Buchho1z, onde faz frente; ao leste, em 100,00
m (cem metros) com a Rua Antônio A1veme Ferreira Gomes, onde também faz frente; e, ao oeste, em
100,00 m (cem metros) com a Rua Lídio Bordignon. onde também faz frente.
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CARAZINHO, CNPJ n. 87.613.535/0001-16.
REGISTRO ANTERIOR: Matrícula n. 26.712 do Livro 2 -Registro Geral deste Oficio, de 19 de abril

de2 4.
Eu, (Christian CassaI Richter), Substituto, a elaborei, digitei e dou fé. Protocolo
14sJ.999 - 1" 1.T, d 03.09.10. E. R$ll,IO. Selo: 0110.02.0900001.06933 R$0,30.

R.l- 33.212.10 de janeiro de 201 L DOAÇÃO.
Conforme a Escritura Pública de Doação Pura, de 22 de dezembro de 2010, lavrada no 1o Tabelionato
de Notas desta Cidade pelo Tabelião, Giimar Antônio Seger (LOn. 61 de transmissões, fls. 159/160, n.
5.328), o imóvel desta matricula foi pelo MUNICÍP10 DE CARAZfNHO. retro qtiaiificado,
representado pelo Prefeito Municipal, Aylton de Jesus Martins de Magalhães, integralmente doado,
com base na Lei Municipal n. 7.238, de 16 de novembro de 2010, à outorgada donatária,
MADEREIRA JD LTDA, CNPJ n. 11.359.523/0001-45, com sede na Rua Flávio Antônio Gobbi,
136, Bairro Boa Vista, nesta Cidade, representada por seus sócios administradores Joel Rodrigues da
Silva e Jordano Rodrigues da Silva, o qual foi avaliado na Fazenda Estadual por R$45:000,00
(quarenta e cinco mil reais). CONDIÇÕES: consta na Lei acima: "Art. ]O - A área ora doada é
destinada á construção de aproximadamente 1.600,00 m' (mil e seiscentos metros quadrados), para
a instalação da empresa que exerce atividade no ramo de indústria e comércio de madeiras. Art 3° -
A empresa, após recebera área ora doada, deverá construir sobre a mesma, no prazo máximo de 90
(noventa) dias. contados da data da respectiva Escritura, uma infra-estrutura mínima, que constará
de cercamento da área, com postes em concreto ou alvenaria, e fechamento do lote em alvenaria ou
tela, com portões de ferro nas entradas. S ]O - A empresa terá o prazo máximo de cento e oitenta
(l80) dias. a contar da emissão da Escritura pública, para iniciar as obras de construção, conforme
projeto apresentado ao Conselho do Plano do Distrito Industrial Iron Albuquerque; S ]0- Após o
início das obras, a empresa terá o prazo de um (OI) ano para a conclusão da mesma, podendo ser
prorrogado pelo mesmo prazo, desde que haja interesse público. S 3° - Não será considerado início
da construção, a colocação de pedra fundamental. Art. 4° - Em caso de descumprimento dos prazos
estipulados para a apresentação dos projetos e do início 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 Municipio com as respectivas
benfeitorias. Parágrafo Único. Sob pena de nulidade, as escrituras de transmissão de área, previstas

N tiro .•..
"'5 N :~.
() M
'i: l"l-ro o /
~ Z
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Continua no verso.
Rua Ernesto Alves, 282, Sala 01. Cep 99.500-000 - Carazinho. RS. Fone: (54) 3331-4518
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

PARECER TÉCNICO

m2

[!]REDE TELEFONICA

O

O

O
O
O

[KjTERRENO URBANO

OPOSTO DE SAÚDE

O
O

NO NívEL

LADO DIR. ÁREA

80,00 m 16.000,00
NIvEL EM RELAÇÃO AO MEIO-FIO

DTRANSPORTE COLETIVO

m

OLOJA

DCONJUNTO COMERCIAL

RETANGULAR

lADO ESQ.

80,00
FORMATO

RISCO DE INUNDAÇÃO

DEXISTENTE

[K]INEXISTENTE

OPAVIMENTAÇÃO ASFÁlTICA [KfREDE ELÉTRICA

OPAVlMENTAÇÃO PASSEIO D1LUMINAÇÃO PÚBLICA

PADRÃo CONSTRUTIVO DAS EDlf. VIZINHAS

OLUXO [KjBAlXO

OALTO OMíNIMO

[KjNORMAL

200,00 m
FUNDOS

200,00 m
TOPOGRAFIA

OPLANA

DEMACLIVE

[K]EM DEClIVE

[]]'NCllNAÇÃO LATERAL

li-IMÓVEL

DRESIDI::NCIA UNIFAMllIAR ISOLADA

DUNIDADE AUTÔNOMA EM HAB.COLETIVA

12 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

CONTRIBUINTES

MADEIREIRA JD l TOA.
ENDEREÇO DO IMOVEl - RUAS

RUA ANTONIO AlVERNE FERREIRA GOMES esq. RUA JOSÉ BAlDUíNO LAUXEN e RUA BRUNO BUCHHOLZ
BAIRRO CIDADE UF

DISTRITO INDUSTRIAL IRON ALBUQUERQUE CARAZlNHO RS
DOCUMENTAÇÃO00 IMÓVEL
33.212

13. IMPLANTAÇÃO

INFRA-ESTRUTURA URBANA

[KjÁGUA POTÁVEL

DESGOTO PLUVIAL

USO DO SOLO

DATIV. HABITACIONAl

DATIV. COMERCIAL E SERViÇOS

[KJAnv. INDUSTRIAL

equIPAMENTOS URBANOS E SERVICOS

OCOMÉRCIO DESCOLA DRECREAÇÃo/PRAÇA

14 - CARACTERísTICAS DO TERRENO

DIMENsOes

FRENTE

5 - EDIFICAÇÃO
PROJETO

DEDIF.ISOLADA

OEDIF. GEMINADA

DCOND. HORIZONTAL

DDIVERSOS BLOCOS

DIMPlANT. JUNTO ÀS DIVlSAS

DISTRIBUIÇÃO

REVESTIMENTO F HADA PRINCIPAL

REVESTIMENTO FACHADAS LATERAIS

IDADE APARENTE

DaUADRA DE ESPORTES

DplSCINA INDMOUAUCOLETlVA

O
O
O

N° ELEVADORES

COBERTURA

DCIM. AMIANTO

OTELHAS DE BARRO

OTERRAÇQ

O

NO UNlPAVTOS.

EQUIPAMENTOS E INST ALACÕES ESPECIAIS

DCENTRAL DE GÁS

DANTENA COLETIVA

DpORTEIRO ELETRÔNICO

DSALÃO DE FESTAS

ORECREAÇÃ01PlAY-GROUND

NOPAVTOS.

PAREDES

DAlVENARIA

DCONCRETO

DMAOEIRA

OVIDRO

PILOTIS Os ON

ESTRUTURA

DALVENARIA

DCONCRETO

DMAOEIRA

O



"

6 • DADOS RELATIVOS À UNIDADE

PADRÃO CONSTRUTIVO (NB-140) POSIÇÃO PAVfO DA UNIDADE EST DE CONSERVAÇÃO

c=JALTO c=JNORMAL OSAIXO DFRENTE c=JFUNDOS c=JMEIO

I I I I I
7. AVALIAÇÃO

IMOVEL
AREAS(m2) FRAÇÃO UNITÁRIO VALORES DE AVALIAÇAO (R$)

PRIVATIVA TOTAL IDEAL (R$lm2) TERRENO UNIDADE TOTAL

Terreno Urbano 16.000,00 16.000,00 1,000000 12,0000 192.000,00 192.000,00

VALOR TOTAL 192.000,00

8 .INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

A ÁREA EM APREÇO LOCAUZAoSE NO DISTRITO INDUSTRIAL .IRON ALBUQUERQUE, MATRICULA 33212, DO RI DE
CARAZlNHO.

Eng. Civil I Ju
Crea 57.79

LOCAL E DATA

CARAZlNHO, 23 DE

10. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

.
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ES22lDO DO RIO GRANDE: DO SUL
PREHEITURA MIJNICIPAL DE CARAZINlfO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, E MOBILIDADE t7RBAN2l.

Carazinho, 19_ DE JANEIRO_ de 2012_

Senhor Prefeito:

,
,:,,' Nossa empresa denominada CAFÉ JURITI PRODUTOS ALlMENTICIOS LTDA. que exerce
. >;:,~átividadeno ramo de TOREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ E COMERCIO DE GENEROS
';;;::A.l,IMENTICIOS_ está interessada em instalar-se no DISTRITO INDUSTRIAL, IRON ALBURQUERQUE
.;1$' NA rua L1dioBordignon de Carazinho. Para tal, vimos através da presente, solicitar doação de área de
{:/~aproximadamente 16.000 m2 (metros quadrados), que entendemos necessária à sua instalaça0.

';:, Anexo, encaminhamos o relatório de INFORMAÇOES PRELIMINARES PARA ANALISE DE
.} ENQUADRAMENTO, a ser apreciado pelo Conselho do Plano Diretor do _DISTRITO INDUSTRIAL IRON
", ALBURQUERQUE.

Atenciosamente,

Obs. Este requerimento deverá vir em uma folha com timbre ou carimbo da empresa.

Obs.: Essas informações devem acompanhar o requerimento da empresa que solicita área no Distrito Industrial e
atendem as disposições do art, 3° do Decreto Executivo 38/83 de 30/11/83, letras "A" até "I" e da Lei de Incentivos

Av. Flores da cunha 1224- Fone/Fax (54) 3331-6609 Ce,p 99500-000 • C4razinho-RS
CNPJ 87.613.535/0001-16 e-~~ desenvolv~toecaraz~.r6.gov.br
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Aos 20 dias do mês de janeiro de 2012 reuniram-se nas dependências da Secretaria de

desenvolvimento o Conselho do Distrito, a reunião foi conduzida pelo diretor do

Departamento de Indústria e comércio, João Batista P. de Andrade, o primeiro assunto a ser

colocado foi sobre a doação de área expressa na lei municipal nº 7.323/11 à empresa Daniela

Fernanda Loff- Maffer Móveis, onde foi exposto aos presentes que a empresa recebeu a área

em março de 2011, e a mesma não cúmpriu o d~posto na referida lei, sendo notificada por

escrito em 26 de outubro de 2011 a fim de que cumprisse as exigências legais dentro do prazo

de 30 dias sob pena de reversão da área, ocorre que não houve nenhuma manifestação por

parte da empresa, sendo decidido então ao entendimento do Conselho que se tome as

providências cabiveis para a reversão da área a municipalidade. A próxima pauta referiu-se a

doação de uma área de 16,000 m2 no distrito Iron Albuquerque para a empresa Café Juriti, o

Secretário Hélio Búllau informou que todas as instalações do atual atacado Bordighon, onde a

empresa Café Juriti esta instalada, passarão a servir de base de operação logística (distribuição

de produtos agroveterinários), para uma nova empresa que se instalara no município. Assim,

será necessário disponibilizar outro espaço para a instalação da empresa Café Juriti, que

também planeja produzir massas e sucos. A doaçãu foi aprovada por todos os presentes. Em

seguida tratou'se sobre a doação de uma área de 24.000 m2no distrito lron Albuquerque para

a empresa Macro Energia, para que esta possa instalar no local uma' fabrica de tubos de Pvc. A
doação foi aprovada com o Consentimento de todos os conselheiros. E finalizando tratou-se

sobre a doação de uma área de 10.000 m2 no distrito Carlos A. Fritz para a empresa Extraplast,

sendo aprovada, mas condicionada ao fato de que a empresa deverá em um curto período

entregar toda a documentação solicitada. Após isso a reunião foi encerrada sendo lavrado a-- -presentey.ta.tfÚe será assinada por 'm e pelos demais presentes.

'.
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Sidnei Meyer- Representante da ACIC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZlNHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN1O E MOBILIDADE URBANA.

Lista de presenças referente a reunião do Conselho do Distrito Industrial no dia 20/01/2012.

SEPLAN/ Jairo

Entidade

CREA

I,

Secretaria de Obras

J\ [.,()A- ~ f .:).ç;1l)12.w
Sindicato Varejista

CDL

Secretaria de Assuntos
Juridicos
ACICJocélio Cunha

Everson Slrack

Erselino Zottis

Patricia Gutkoski

Claudio Hoffmann

Nome

I Rudi Bombrilla

Jairo Storchi

Alexandre Capitânio Vice- Prefeito

João Batista P.An drade

Hélio Büllau

Diretor de Ind. e Com.

Secretário de Desenvolvimento
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