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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 17 de julho de 2018,

Excelentlssimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

1 B JUL. /a!*
Encaminha Projeto de Lei nO063118

Senhor Presidente:
~A_,

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

063118, desta data, que Autoriza o uso de dois poços artesianos à Empresa Nestlé Sul

Alimentos e Bebidas LIda e revoga a Lei Municipal nO7.073/09.

E~posição de Motivos:

Encaminhamos o presente projeto de lei, atendendo solicitação da Empresa

Nestlé Sul Alimentos e Bebidas LIda, confonne oficio em ane~o, a fim de ravog<lr a

concessão de uso dos poços <lrtesianos 2 e 4, concedidos por intermédio da Lei Municipal

nO7.073/09, bem como no sentido de prorrogar a autorização de uso dos poços 1 e 3. por

mais dez anos.

A soiiCitação da empresa deve-se em função da mesma ter investido na

perfuração de dois poços artesianos próprios, 100001iz.adosno interior da fábrica, poços

estes aprovados e aptos para C<lpt<lção,conforme Portarias DRH n'" 432 e 433/2017.

Encaminhamos, em ane~o. laudo de vistoria emitido pela Secretaria

Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Publicas, referente a averiguação dos

equipamentos e infr<lestrutura instalada nos poços artesianos que estão sendo de'lOlvidos.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N" 063, DE 17 DE JULHO DE 2018,

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

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
Município de Carazjnho, com a seguinte localização geogrãflca: 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 á Empresa Nestlé Sul Alimentos e Bebidas LIda -
Carazinho.

Art. 3" Fica assegurado ao Municfpio 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 á 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 perfodos.
mediante acordo entre as partes.

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

Art. 5° A autorização de uso sera rescindida:
a) no caso de dissolução ou desativação do usuário;
b) instaurada a insolvência civil do usuário;
c) transferência do usuário para outro Município;
d) por razões 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 obrigaçOes ora

estipuladas.

Art. 6" Fica o usu;ilrio obrigado a conservar e preservar os poços descritos
no Art. 1", em boas condições, não podendo focar ou arrendar a terceiros.

Art. 7" Fica o usuário, desde já, obrigado a efetuar •• transação junto ao
Departamento de Recursos Hidricos do Estado com a finalidade de obter a outorga dos
poços artesianos, à suas expensas.
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Art. 8° Serão de responsabilidade do usuáno. as despesas de
manutenção, inddenles sobre os poços artesianos descritos no Art '", bem como a
averbação do contrato no Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 9" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Art.. 10. Revogam-se as disposições da Lei Municipal nO 7.073 de 08 de
dezembro de 2009,

Gabinete do Prefeito, 17 de julho de 2018 .
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MINUTA
TERMO DE AUTORIZAÇAO DE USO

AUTORlZADOR: MUNiCíPIO DE CARAZINHO, pessoa jurldiC<l de direito público
intemo, com sede na Av. Flores da Cunha. nO 1264, inscrito no CNPJ sob n'
87.613.535/0001-16, representado por seu Prefeito, Sr. Milton Schmltz.

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 alo representada por seu Gerente Industrial, Sr, Anselmo Nascimento.

As partes acima nominadas e qualificadas, com base na Lei Municipal n' .__......•............
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 AUTORIZAOOR é senhor e proprietário de 02 (dois) poços
artesianos, com a seguinte localização geográfica: Poço 1 - S - 28Q 17'39.4" W ~
052Q44'45.5": Poço 3 - S - 28° 1T55.3"W - 052Q44'22.6

cLÁUSULA SEGUNDA: Os poços referidos na Ciáusula Primeira serão utilizadOS na
sua integralidade pelo USUÁRIO, conforme Art. 1° da Lei Municipal nO .

CLÁUSULA TERCEIRA: A autorização de uso dos poços ao USUÁRIO destina-se para
o abastecimento de agua potavel a Empresa Nesllé Sul Alimentos e Bebidas Ltda -
Carazinho.

CLÁUSULA QUARTA: Ao AUTORIZADOR 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 AUTORIZADOR
fará solicitação com antecedência minima de 10 (dez) dias e colocado á disposição.
gratuitamente.

cLÁUSULA QUINTA: A autorização dos poços artesianos é pelo prazo de 10 (dez)
anos, contados da vigência da Lei Municipal nO 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 AUTORIZADOR, incorporando as melhorias ao patrimOnio
municipal, sem Onus, em virtude da gratuidade do uso.

Parágrafo único. A autorização de uso será rescindida:

I - no caso de dissolução ou desativação do usuário:
11_instaurada a insolvência civil do usuário;
111- transferência do usuário para outro Município:
IV - por razões de interesse público;
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estipuladas.

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

-

autorizado;
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v . decorrido o prazo da autorização:
VI - uso dos poços pelo usuário diversamente da finalidade a que foi

VII • pelo não cumprimento por parte do usuário das obrigações ora

CL.AUSULA OITAVA; Serão de responsabilidade do USUÁRIO todas as despesas de
manutenção incidentes sobre os poços artesianos descritos acima. bem como a
averbação do cClrIlrato 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 oonferido, estando de aoordo com o estipulado.

Carazinho, de de 2018.

Anselmo Nascimento
Nestlé Sul Alimentos e Bebidas Ltda

Testemunhas:

Milton Sc/lmitz
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO li
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Seeretarla de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

Setor de Arquitetura e Engenharia

LAUDO DE VISTORIA

Objeto:

Averiguar os equipamentos e infraestrutura instalada
nos Poços Artesianos nO2 e 4 - Nestlé Sul Alimentos e
Bebidas Itda - Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz

Técnico responsãvel:

EngOCivil Giovanni Fiorese -CREAJRS nO 104.257

Data de emissão:

Carazinho, 29 de maio de 2018.
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PRHEITURA MUNICIPAL DE CARAZINIIO
Serretarta de Planejamento, Urbanj~mo e Obras PLiblieas

Setor de Arquitetura e Engenharia

---------- -
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Quanto ao Poco nO02:

---------------,-- --------------

--------------

• Equipamentos:

1) Motobomba Trifásica potência 20 Hp _ 6"

2) Hidrômetro FAE - vazão nominal de 40 m'/h

J) Proteção Sanitária - piso em concreto com dimensões de 4 x 4 metros com

cercamento (h" 1,80 m) e portão para acesso com cadeado,

4) Tubulação em ferro fundido diâmetro nominal 6"

• Características;

1) Vazilo de exploração: 25 m'/hora ou 450 m' hora
2) Nível Dinâmico: 22.15 m

3) Tempo Bombeamento máximo diário, 18 hrs

1. LOCAL DA VISTORIA

Poço Artesiano nO02 - proximidades da Rua Egídio A. Endler e
Afluente do Rio Glória

Poço Artesiano n " 04 - proximidades da BR 386

Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz _ Carazinho/RS

Constatar as condiÇ(jes fisicas, operacionais e de melhorias dos poços artesianos nO
02 e nO04, cedidos pelo municipio para empresa Nestlé Sul Alimentos e Bebidas Uda
através da Lei Municipal nO7.073 de 8 de dezembro de 2009, objetivando a reintegraçãO
destes ao patrimônio municipal, em virtude do interesse pela deVOlução da solicitante.

2. SOLICITANTE DOS SERViÇOS (LAUDO DE VISTORIA)
- Nestlé Sul Alimentos e Bebidas Uda

- Oficio n" 0412018 de 25/04/2018

3. OBJETIVO DA VISTORIA

4. VISTORIA

Em 22/05/2018 vistoriei os Poços n" 02 e nO 04. acompanhado dos funcionários
Mariana de Souza Antonio e Leandro, e assim após a vistoria constatei o que segue:



,\<flf'
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINIIO

S~cretaria de Planejamento, Urbanismo e ObrólSPúbli(as
Setor de Arquitetura e ~ng('nharia

4) Regime de Bombeamento: 45 minutos bombeamento x 15 minutos repouso
5) Profundidade perfuração: 84 metros

6) Revestimento: Tubo de Ferro Fundido diamtro 6"

• Fotos:

Quanto ao Poco nO04:

• Equipamentos:

1) Motobomba Trifãsica potência 35 Hp _ 6"

2) Hidrômetro FAE - vaz1j;onominal de 40 m'/h

3} Proteção Sanrtária - perímetro de proleçào de 10 x 8 metros com cercamento (h "
1.80 rn) e portão para acesso com cadeado.

4) Tubulação em ferro fundido diâmetro nominal 6"

5) SUbsestação de energia elétrica e transformador, com quadro de comando;
• Características:

1) Vazão de exploração: 23 m'fhora ou 450 m' hora

2) Nível Dinâmico: 9,24 m

3) Tempo Bombeamento máximo diário: 18 hrs
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Sec~etaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Plibllcas

Selor de Arquitetura e £n~enharia

4) Regime de Bombeamento: 45 minutos bombeamento x 15 minutos repouso

5) Profundidade perfuração: 91 metros

6) Revestimento: Tubo de Ferro Fundido diâmtro 6"

• Fotos:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria de Pbnejamentn, Urhanlsmo e Obras PúblJ,'as

Setor de Arquitetura ••Ent:••nharia

S. CONSIDERAÇÕES FINAIS

•• Quanto ao Poço Artesiano 02:

o motor da bomba estava desligado no momento da vistoria Segundo informaçOes

do pessoal da Nestlé este seguirá desligado aguardando a transferência para o
municiplo

A linha de recalque passa pelo poço 01 (que não será desativado), distante 170,39

metros do poço 02 , e somente após ê recalcado para o reservatório, distante

aproximadamente uns 400 metros, existente no pátio da Nestlê;

- Para aproveitamento deste poço por outra empresa ou até mesmo pelo distrito

industrial, será necessário investimento em uma nova lir'lha de recalque destinaMo

o bombeamento para um novo reservatório:

Considerando que o ir'lvestimento em linha de recalque e novo reservatório São

expressivos, e que o distrito industrial já possui rede pública de abastecimento de

água, sugerimos o tamponamento e isolamento do poço 02;

Não foram avaliados os processos junto ao DRH - Departamento de Recursos

Hidricos do Estado do Rio Grande do Sul, relativo a Portaría DRH Na 1010/2014,

porém caso existam passivos relativos a outorga do poço 02 estes deverão ser
resolvidos pela empresa Nestlé:

•• Quanto ao Poço Artesiano 04:

No dia da vistoria este poço estava em funcionamento. e segundo informações do

pessoal da Nesllé. abastece moradores da área (2 casas e 1 galpão) que são
invas1'les e edificações irregulares,

A linha de recalque passa pelo poço 03 (que não será desativado) e somente após

é recalcado para o reservatório, distante aproximadamente uns 550 metros,
existente no pátio da Nestlé,

Assim considerando os investimentos necessários para uma nova linha de recalque

e novo reservatório, e que o distrito industrial já possui rede pública de

abastecimento de água, poderíamos tamponar e isolar o poço 04, porém devemos

verificar a situaçào das invasões e moradores da área:

- Verificamos visualmente que a subestação elétrica abastece de energia as

edificações irregulares do local, o que também deve ser avaliado em caso de
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PREI'EITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria de PI~neJamento. Urbanismo e Obras Púhllcas

SNor de Arquitetura e Iillgenharia

desligamento. Sugerimos também avaliação da Eletrocar para este quesito:

Não foram avaliados os processos junto ao DRH - Departamento de Recursos

Hidricos do Estado do Rio Grande do Sul, relativo a Portaria DRH N0 1010/2014,

porém caso existam passivos relativos a outorga do poço 04 estes deverão ser
resolvidos pela empresa NeSllé:

Por fim sugerimos apreciação da procuradoria do municipio para o assunto para as

tramitaçóes e consideraçóes legais, Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos
adicionais que se fizerem necessários,

Carazinho. 29 de maio de 2018.
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