
Lei n.º 1015, de 31 de julho de 2014. 
 

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR 
ÁREA DE TERRAS À CONCRETOS TREVISAN LTDA., 
EXTINGUIR CONDOMÍNIO, SUPRIMIR CLÁUSULA 
DE IMPENHORABILIDADE E SUBSTITUIR 
GARANTIA. 

 
                   PAULO ROBERTO BUTZGE, Prefeito Municipal de Candelária, Estado do Rio 
Grande do Sul, FAZ SABER, que em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, 
que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
                   Art. 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar fração ideal dos direitos 
decorrentes do Registro n.º R.16/779 da Comarca de Candelária, relativos a uma fração ideal de 
terras com 10.000 m², de propriedade do Município de Candelária, na localidade de Linha do 
Sul, município de Candelária – RS, delimitada dentro de uma área maior com 366.548 m²,  
avaliada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
                
                   Art. 2.º -  A doação da referida área será realizada sem ônus para nenhuma das 
partes, ficando o donatário responsável pelas despesas de escritura e demais despesas com 
certidões e impostos de transmissão. 
                     
                   Art. 3.º -  A área de que trata o artigo 1.º, da presente Lei, será utilizada para fusão 
com a área de de 10.000m² objeto do R.13 /779, objeto de doação anterior, autorizada pela Lei 
Municipal nº 599, de 25 de fevereiro de 2011. 
                
                   Art. 4.º -  Fica o Poder Executivo autorizado também a extinguir o condomínio 
objeto da Matrícula 6.831 e 779 do ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Candelária, 
para fins de desmembramento das partes pertencentes aos condôminos proprietários das 
referidas matrículas e unificar as matrículas remanescentes. 
 
                   Art. 5.º - Fica ratificada pelo Poder Legislativo a doação da área de 10.000m² objeto 
desta lei, bem como a área de 10.000m² objeto da Lei Municipal nº 599, de 25 de fevereiro de 
2011.  
 
                   Art. 6.º - Fica autorizado o Município a suprimir a cláusula de impenhorabilidade, 
gravada com cláusula de reversão, constante na cláusula sétima, parágrafo primeiro e segundo 
do Contrato de Concessão de Incentivo nº 001/2011.     
   
                   Art. 7.º -  A garantia para reversão será gravada nos imóveis do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Sobradinho, matrícula nº 17.666 e matricula nº 17.667 da 
mesma comarca de acordo com o parecer da CEPA e dos laudos de avaliação anexos deste 
projeto. 
   
                   Art. 8.º -  O imóvel objeto de doação desta lei e da Lei Municipal nº 599, de 25 de  
fevereiro de 2011, fica livre de qualquer ônus e cláusula de reversão.     
  
 
 
 
 



                   Art. 9.º – O passivo ambiental objeto do auto de infração nº 1390/2012(Divisão 
Dicopi), Processo Administrativo nº 15471-05.67/12-5, ficará sob a responsabilidade do 
donatário.    
   
                   Art. 10 - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria. 
   
                   Art. 11 -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei 
Municipal nº 938, de 12 de fevereiro de 2014.  
                                           

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DECANDELÁRIA.  
31 de julho de 2014. 

 
 
 
 

PAULO ROBERTO BUTZGE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
Registre-se e publique-se                                                      Registrado às fls.________ 
                                                                                               Do competente  livro,   em 
                                                                                               31 de julho de 2014.    
ENIO ROHDE                                                                       ______________________  
Sec. Mun. da Administração, substituto                                    Agente Adm. Auxiliar      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


