
DILSE KLEIN BICIGO, Prefeita Municipal de 
Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 
 
                                        Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.109.10, de 19 de fevereiro de 2010. 
 

Autoriza o Município a realizar 
doação de imóvel a empresa Deale 
Comercial Ltda, destinado a 
instalação de indústria e dá outras 
providências. 

 
Art. 1° - Fica o Município de Almirante Tamandaré 

do Sul autorizado a alienar por doação à empresa DEALE COMERCIAL 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.800.830/0001-54, para fins de 
construção e instalação de indústria de laticínios, um imóvel com a 
seguinte descrição: 
 
    - Uma fração de terras de cultura, sem 
benfeitorias, com área total de 30.000,00 m2, matriculada sob nº 16.620 
junto ao Cartório do Registro de Imóveis de Carazinho, localizada no 
Município de Almirante Tamandaré do Sul-RS, fazendo margem a VRS 
801, com as seguintes confrontações atuais: 
 
    - Ao Norte: por uma sanga com terras de 
Aristides Klein. 
    - Ao Sul: com a faixa de domínio da VRS 801, 
onde faz frente. 
    - Ao Leste: por divisa seca com terras de José 
Leodir  Denicoló. 
    - Ao Oeste: por divisa seca com área rural 02 
remanescente.   

 
 



 
,00§ Único – O imóvel a que se refere o caput deste artigo, foi 

avaliado em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) pela Comissão de 
Avaliação de Imóvel, tendo as delimitações e confrontações definidas no 
memorial descritivo que será parte integrante desta Lei. 
 
 

Art. 2° - O imóvel alienado em doação, em 
conformidade com a presente Lei, será destinado exclusivamente para 
obras de instalação e construção de indústria de laticínios, conforme 
cláusulas e condições estabelecidas no protocolo de intenções firmado 
com o Município, dentre as quais destacam-se as seguintes obrigações a 
serem cumpridas pela empresa donatária DEALE COMERCIAL LTDA: 
 

I – Dar início as obras de instalação/ construção, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias; 

II – Geração, a partir do inicio das atividades do laticínio de 12 
empregos; 

III – Comprovação da regularidade fiscal da empresa.  
 
 

Art. 3º - O imóvel doado, reverterá ao patrimônio 
do Município com as eventuais benfeitorias nele edificadas, na forma do 
parágrafo único, do Artigo 74, da Lei Orgânica Municipal, independente 
de qualquer indenização ou providência judicial ou extrajudicial, se o 
donatário, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias): 
 

I – não cumprir as obrigações firmadas no artigo anterior; 
II – não se instalar no prazo de 02 (dois) anos; 
III – encerrar as atividades previstas para o local antes de 

decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da vigência desta Lei; 
IV – paralisar as atividades da empresa por período superior a 06 

(seis) meses, sem justificativa; 
V – transferir o imóvel a terceiros, sem anuência prévia do poder 

público municipal ou dar a ele destinação diversa da finalidade desta 
Lei; 

VI - praticar sonegação fiscal ou não recolher os encargos 
tributários decorrentes da atividade da empresa. 



 
Art. 4º - Fica o Executivo Municipal autorizado a 

consentir e anuir na eventual oneração específica do imóvel doado, por 
hipoteca junto a instituições financeiras, no caso de financiamentos 
destinados a edificação ou alocação de recursos para compra de 
equipamentos e capital de giro. 
 

Art. 5º - O imóvel descrito no artigo 1º é de 
propriedade do Município, sendo que será doado a empresa Deale 
Comercial Ltda, que dará em garantia pelo prazo de 10 anos ao 
Município em contrapartida a doação, o imóvel com a seguinte 
descrição: 
 
    - Uma fração de terras de campo, sem 
benfeitorias, com área de 34.200 m² (Trinta e quatro mil e duzentos 
metros quadrados), matriculada sob nº 10.176 junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis de Carazinho, em nome de Guilherme dos Santos, 
situada na Fazenda Dona Balbina, distrito de Almirante Tamandaré, 
neste município, confrontando: 
 
    - Ao Norte e Oeste, com terras de Oscar José 
Haubert;  

- Ao Sul, com terras de Antonio dias de Meira 
Neto;  

- Ao Leste, com terras do adquirente, Emilio José 
Gonçalves. 
 

Art. 6º - No ato de concessão da doação 
(escrituração) a empresa deverá apresentar os documentos previstos no 
art. 5 º da lei 173.02. 
 

Art. 7º - As despesas decorrentes de escrituração 
e registro nos Cartórios competentes correrão por conta da donatária.  
 
    Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 



 
Gabinete da Prefeita, 19 de fevereiro de 2010. 
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