
LEI MUNICIPAL Nº 1085/21 DE 01 DE MARÇO DE 2021.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder na forma de
auxílio, imóveis por meio de concessão de uso, para Instalação de Indústria.

ANILDO COSTELLA, Prefeito Municipal de Vila Lângaro, no uso de
suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 

FAÇO SABER que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono
e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o poder Executivo Municipal, autorizado a conceder auxílio
para instalação Industrial à empresa GAÚCHO COMÉRCIO DE PNEUS LTDA,
inscrita no CNPJ n° 39.995.136/0001-14, mediante a concessão de uso de um
pavilhão com estrutura mista de concreto pré-moldado e cobertura em estrutura
metálica, com área total construída de 294,00-m2(duzentos e noventa e quatro
metros quadrados).
Parágrafo único: Será de inteira responsabilidade da empresa beneficiada a
retirada, transporte e instalação das estruturas concedidas, no local a ser instalada
a mesma.

Art. 2° -  A empresa beneficiada deverá cumprir com as obrigações
assumidas no protocolo de intenções, mantendo no mínimo 06 (seis) empregos
diretos e 04 (quatro) indiretos, preferencialmente aos cidadãos do município de
Vila Lângaro.

           Art. 3º  - A empresa beneficiada fica obrigada a expedir notas fiscais de
todos os produtos industrializados e comercializados, inclusive os que se referem
à prestação de serviços, sejam para serviços próprios ou terceirizados.

Parágrafo Único: Para efeito de comprovação dos rendimentos da empresa, as
Notas Fiscais deverão servir de parâmetro para auferir o faturamento, que desde a
fase inicial das atividades, deverá estar entre R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00,
mensais.

Art. 4º - Caso a empresa beneficiada descumprir com as metas
estabelecidas nesta lei, deverá devolver ao município o pavilhão e demais
ampliações e benfeitorias que vierem a ser edificadas junto à sede da empresa,
ficando desde já gravados com clausula de reserva de domínio, servindo como
garantia dos auxílios concedidos, sem que caiba a empresa beneficiada qualquer
indenização pelas mesmas.

Art. 5º - A empresa beneficiada fica obrigada a iniciar suas atividades no
prazo de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do Termo de Concessão Real
de Uso, que deverá ser firmado imediatamente após a publicação desta lei.
Parágrafo Único: Caberá à empresa beneficiada providenciar as licenças de
operação, ambientais e destinação de resíduos sólidos, na forma e nos prazos
previstos pelas respectivas legislações. 

Art. 6º -  A empresa beneficiada não poderá dar destinação diversa da



proposta, nem transferir direitos e obrigações a terceiros, sem prévia e expressa
autorização do Poder Executivo Municipal, com a aprovação do Poder Legislativo
Municipal, obrigando-se a cumprir as cláusulas estabelecidas e manter as
atividades pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos.

Art. 7°- O Poder Executivo Municipal firmará Termo de Cessão de Uso,
com clausula de reversão, com a empresa beneficiada, obediente as condições
previstas nesta Lei, no Protocolo de Intenções, bem como, outras que forem
necessárias para o correto enquadramento aos ditames previstos nas Leis
Municipais n° 228/01 e 266/02.

Art. 8º - Transcorridos os 10 (dez) anos, contados da assinatura do
contrato de cessão real de uso e desde que preenchidas todas as condições
previstas nesta Lei, a empresa beneficiada terá direito à propriedade definitiva
sobre os bens ora cedido.

Parágrafo Primeiro - A empresa beneficiada deverá efetuar prestação de
contas ao Município, semestralmente, informando o número de empregos gerados
(mediante assinatura na CTPs dos empregados) e o faturamento da empresa.

Parágrafo Segundo - Caberá ao Conselho Municipal de
Desenvolvimento, analisar e dar parecer sobre o disposto no caput deste artigo,
para fins de aprovação quanto ao cumprimento das obrigações assumidas pela
empresa beneficiada.

Art. 9º - Caso haja interesse da empresa beneficiada em tornar-se
proprietária de forma definitiva dos bens antes do prazo referido no artigo 6º, ou
seja, antes de cumpridos os 10 (dez) anos, conforme prevê o artigo 4º desta Lei,
poderá a mesma requerer a propriedade, nos termos da Lei Municipal nº 827/14,
de 04 de junho de 2014. 

Art. 10° -  As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das
dotações previstas para o presente exercício, ficando inclusas na LDO e Plurianual
vigentes.

Art. 11º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO,
Em 01 de março de 2021.
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