
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. nO 222/17 - GPC

Excelenlissimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO110/17

Senhor Presidente:

Carazinho, 19 de outubro de 2017.

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO

110/17, desta data, Que Autoriza doação de area ao Sindicato dos Servidores

Públicos Municipais de Carazinho e revoga a Lei Municipal nO6.486/06,

Exposição de Motivos'

A presente propositura visa atender solicitação do Sindicato dos

Servidores Públicos Municipais de Carazinho, Que há mais de trinta anos ocupa a

área objeto da doação, localizada na Rua Cláudio Santos, para o funcionamento da

sede social da referida entidade,

O im6vei doado será destinado ao Sindicato, para uso pelos

funcionarias públicos e seus familiares em eventos de lazer, sem relação política,

bem como para cursos, seminários e festividades das escolas e creches municipais

e eventos do Municipio, sem custos para a municipalidade.

Atenciosamente,

www .••••UI ••••••.••.gov.br.•.•..,,;.u Flo_ d~ C"nlul, n. 126~.C.nlro
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PROJETO DE LEI N° 110, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017.

Autoriza doaçao de área ao SindicalO dos
Servidores Publicas Municipais de Carazinho e
revoga a Lei Municipal n~6.486106.

Art. 1° Fica o Municlpio autorizado a transferir, mediante escritura publica de doaç~o.
ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Carazinho, um terreno urbano. de forma
irregular, com area de 6.731,20m' (seis mil, setecentos e trinta e um metros e vinle decimetros
quadrados), com uma pavilhão de madeira com area de 3M,60m'. localizado no lado par da Rua
Cláudio dos Santos, esquina com o lado par da Rua Francisco Barbosa, confrontando também
com o lodo impar da Rua Raimundo Martins de Quadros, nesta cidade, no Setor 006. Quadra
067. Lote 002, com as seguintes medidas e confrontações: ao NORTE, confronta em 99,08m
com a Rua Raimundo Martins de Quadros, lado Impar, ao SUL, confronta em 90,96m com a Rua
Claúdio dos Santos, lado par, onde faz frente: ao LESTE, confronta em 69.05m com o lote 01 e
ao OESTE, confronta em 92,08m com a Rua Francisco Barbosa, lado par, conforme matricula n'
14,953, livro nO 2. do Registro de Imoveis de Carazinho, memorial descritivo, mapa de
localização e laudo de avaliação, que são partes integranles desta Lei,

Parágrafo Único. A doação prevista será efetuada com cláusula especifica na
escrrtura de doação, constando de que o bem fica gravado com cláusula de "inalienabilidade e
impenhorabilidade do im6vel a terceiros", a contar da data da eletiva doa~o,

A.rt. 2" O im6vel ora doado é destinado fi referida entidade, para uso pelos
funcionários públicos e seus familiares em eventos de lazer, sem relação politica, bem como
para ClIrsos, seminários e festividad!!s d~s escolas e creches municipais e eventos do Munic;pio.
sem custos para a municipalidade.

Art. 3D No caso de encerramento das atividades da entidade. por qualquer motivo,
uso divenõo ao estabelecido no artigo 2° ou por razões de Interesse publico, o imóvel deverll ser
revenido ao património do Municiplo. juntamente com as benfeitorias que nele vierem a ser
construidas_

Art 4° Serão de responsabilidade do donat.!lrio. as despesas de manutenção, taxas.
emolumentos e tributos incidentes sabre o imóvel e suas benfeitorias descrita no Art, 1°, bem
coma as decorrentes da escrituração e registro do imóvel.

Art. 50 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

2006_

Gabinete do Prefeita, 19 de outubro de 2017 .
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
"eNfiARIA MimlCIPAi Df: PI.ANflAMfN la UH9AM5MO f OBRASPUBUCA!>

MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

Requerente MUNICIPIO DE CARAZINHO
ASSUNTO; Doação de area urbana com benfeitorias para Sindicato dos Servidores Públicos de
Carnlnho.
LOCAL: RUA Raimundo Martins de Quadros, esq. Rua Claudio doa Sanlas e esq. Rua Francisco
Barbosa, SETOR 000 QUADRA067, LOTE 002, Vila R,ca, CARAZINHO - RS

Este memorial técnico descrifivo refere-s() li doaçáo, de ferreno umarlO, com iÍrea -In
loco" de 6,731,20 m'. de propriedade do Município de Carazínho, área esta matriculilda (10 RI de
CarazinlJo-RS sob nO 14.953 conforme descriç:1o abaixo

DESCRIÇÃO DA ÁREA

Um terreno urbano, de forma irregular.com a área de 6,731,20 m' (seis mil selescentos e
trinta e um metros com vinte declmetros quadrados). com um pavilhão de madeira com área de
364,60 m', localizada no lado par da Rua Cláudio dos Santos. esquina com o lado par da Rua
Francisco Barbosa. confrontando também com o lado impar da Rua Raimundo Martins de Quadros,
nesta cidade, Setor 006 Quadra 067 Lote 002. com as seguintes medidas e confrontações:

_ ao norte, confronta em 99,08 metros com a Rua Raimundo Martins de Quadros, lado impar:

_ ao sul, confronta em 90,96 metros com a Rua Cláudio dos Santos. lado par. onde faz frente:

_ ao leste, confronta em 69.05 metros com a o lote 01:

_ao oeste, confronta em 92,08 metros com a Rua Francisco Barbosa, lado par.

o lote situa.se no quarteirão formado pelas nJas Raimundo Martins de Quadros, Cláudio dos
Santos, Francisco Barbosa e Inspetor Valmir Thumns. O lote não compõe APP, e não há ocorrência
de aguas subsurgentes, nem vegetação nativa.

CARAlJNHO. 18 Je ""rubro <Je2017.
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6. DADOS RELATIVOS A lJNIDADE.~CONSTllUTIVO {NB "'1 P<lSIÇAO PA'JT' (lA ""'",,DE EST l>E CONSERV,o.c

D"lTO [!jNOR •••••. OBAIXO 0'"£NU DAJo;Q(lS O"EIO , REGUlAR

7. AVAlIAÇÃO

IIIIÓVE1.
AIIE.<s 1m2) "'lAÇA0 ""'TAR O ~A1.OIlES DE~VALLAÇ.lo(lul

PRIVATIVA TOTAl - 1~~'m2) TEARENO utlD,lIl~ TOTAl.

TERRENO 1.73(20 6.T31,ZO 1,OOIlOU(l 15,00 5~_840,OO 504.8010,00

PAVILHÃO "',~ 36(,60 1.000000 650,00 2(1(I.!3n,aO 200530.00

VALOR TOTAL 7~5.3TO.110

8 .INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

A ÁREA EM APREÇO LQ(;ALIZA-SE VILA RICA, SETOR 06. QUADRA 67 • LOTE 01, A QUAl SERÁ DOADA PARA;'
ASSOCIAÇÃO 00$ SERVIDORES MUNICIPAIS DE CARAZINHO. PIlR'" FINS D£ AVALIAÇÃO SOMENTE FOI
CONSIDERADA A ÁREA DE JI>4.60m' AVERBADA NA MATRICULA DO REGISTRO DE IMÓVEIS E CADASTRADA NO
MUNicíPIO. A PRESENTE AVALIAÇÃO É DE USO RESTRITO PARA DOAÇÃO DA ÁREA P1õLD MUNIClplO DE
CARAZINHO.

19.AVAUADORES

3>~f
(:A.U ~ .200-1I ,0000ED~TA

CARAZINHO,19 DE OU'T1JBRD DE 2017.

110 _RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
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Matrlcufl!fi,. .,
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IMÓVEIS
DE CARAZINHO._ RI>

REGISTRO DEOFiclO DE
COMARCA

f5.5ce r)c;""
REGISTRO DE IMÓVEIS DE CARAZINHO - RS "'_',

CERTIDÃO

C/l!:2l. DOa --,R.l~14.953.de 16.01.86. Por escritura ~bllca dE doação, Lavrada em 14
janeiro dê 1986, nas notas do l~ Tabelionato desta Com~rcaf.livrQ n.36, sob
n.3.290, o MUNICfPIO DE ~RAZINHO, 1nscrito no CGC MF; a?61J.5J5/00c1_16,~
representado por seu Prefeito Sebastião OlegáriO Haeffner. ~~aai1elro. cas~dO! domiciliado nest~ cidade. Cle: 040 760 790-00, daou o imovel desta ma _
tI'cuIa à ASSOCIA O DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. DE CARAlINHO. inscrita no ~
CliG MF: 9 • , represen a a por O ro a r [lI'l,brasileiro. c.!!,
sado, servidor Illunicipal.elG: 961 2~ 6JD_20 e JOl1le H<Jnts.errotMelo Mira!!
do, brasileiro, casado, fur~ionarl0 publico municipal, CIC:Oê9 22B 300_59,_
domiciliados nesta cidade, avaliado por ~ 18.000.000. DonOlçoes: (De scordo
cem a Lei Municipal n.3.492,de 29.0S.6~) A donatariã,nsa p~rQ alienar. h!
potecar. ou alterar a destinação do !moveI, sem o previa consentimento do
Executivo; No caso ce encerramento das atividadea da entidade. par qualquer
motivo, o im~vel objeto da do~ção reverterá ao Município de carazinho.Jun !
mente CIJr.\85 benfeitorlao que nele vlel"l<llla ser cnnatruid t.S. ? ,,
UlI-J. Douf'e._
C/laS9.000

11..., Q7 Livro n:~2 - Registro Geral
r. Carazluho, 16 de Janeiro de 1986.;) .
~ Um tErreno urbana. tom a are~ de ~~te mil e c1nqUETIt~e sete m~tras Quadta-
;-l'dos e cinq'.lentadeclmetras Qultdrados (7.057,50 1ll2),.t;Qmum pavUlla de made!
==. r8, I:I:J;1J a area dE! 364,60 m2. aItuado nesta cldãde. a rua Ra1.lnuJ1doKartina _
=. de Quadros. lado n50 definIdO, fo~ndo esquina cem uma rua sem den~inaçãoE e com a rUa Visconde de Pelotas, SETOR 06. QyADRA 67, lOTE 02. confrontanda
~ ao Norte, C~ 120 mta com a rua Raimundo ~a~ins de Quadroa' ao Sul, com 91
~, mta com a rua VlsconóE de Pelotasi a testa, cem 63 mts oom ~rea do Munic! _
~ pio d~ Ca:rszlnho' e ao Oeste, C01ll100 mts COIlluma 1'"tliJsem DenO!llinação..P:ra~

prietario: MUNlGlplO DE CARAZINKD, inSCrito no CGC MF: 8?613.535/ODOI~16._
representado por aeu Pref~lto Sebastião Olegário HHffner, brasileiro, ~a6a~
do. doml~iliadc n~sta Cidade, GlC: 040 760 790-00. R~7i8tro anterior: Ma
cuIa n.12.352.de 06 de abril de 1983. (Desmembramento).

Av.2-14.953, de 21.09.2006 - A requerimento do Munici ia de ara~
nho! representado pelo Prefeito Municipal Alexandre. André Go.ellE e r,.
procedo "- avel"bação da reversão do imó'?el desta'm"tricula./"'ao MUNEC~-
PIO DECARAZINHO,pela extinção'da Associação dos Servido ~ Munic\-

,pais de Cal:"a~inho, confo:nae art.5Q_d<J Lei 3..492, ~~ maio de
. 1985,~ ProLI24,767, Lo 1-0,-Dou 'e,- EMITIDAA ]14 :e.:-
C/R$ 16, 8O Oficlala e6!gnada

Ml«"_~~ C:;,~.JRS-
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