
LEI MUNICIPAL Nº 1.091/21 DE 20 DE ABRIL DE 2021.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio para
Indústria e dá outras providências.

ANILDO COSTELLA, Prefeito Municipal de Vila Lângaro, no uso de
suas atribuições legais;

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
à empresa IBANOR SEIDLER, inscrita no CNPJ n° 37.918.450/0001-78, mediante
auxílio financeiro no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a serem
repassados em seis parcelas mensais e consecutivas de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), sendo a primeira parcela no prazo de 30 dias, contados da assinatura do
termo de concessão do auxílio.
Parágrafo Primeiro: o valor deverá constar como valor investido pelo Município no
auxílio à Proponente, além dos valores de horas-máquina e caminhões utilizados
para a terraplangem do terreno.
Parágrafo Segundo: os pagamentos referidos no caput deste artigo, serão
repassados diretamente aos fornecedores de materiais ou máquinas, adquiridas
pelo Proponente, mediante apresentação de docuimento fiscal de compra, junto à
Secretaria da Fazenda do Município.
Parágrafo Terceiro: Além do valor referido no caput, o Município auxiliará com
serviços de máquinas para terraplenagem do terreno onde será edificado o
pavilhão industrial.

Art. 2° - A empresa beneficiada deverá cumprir com as obrigações
previstas nesta Lei e nas obrigações, assumidas  no protocolo de intenções, as
quais serão previstas e ficarão vinculadas ao Contrato de Concessão de Auxílio
Financeiro pelo prazo de 10 (dez) anos.

Art. 3º - A empresa deverá aplicar os recursos para a ampliação das
estruturas físicas do pavilhão, em terreno próprio, localizado neste município e
deverá ter 250,00-m2 de área construída, bem como, em máquinas destinadas à
fabricação de móveis.
 Parágrafo Primeiro: A beneficiária deverá comprovar, mediante anotações em
CTPs, a geração mínima de dois empregos diretos e um emprego indireto até o
prazo do último repasse financeiro e deverá atingir o número de seis empregos
diretos e dois indiretos no decorrer do prazo de 10 (dez) anos.
Parágrafo Segundo: a beneficiária deverá comprovar, nos primeiros 12 (doze)
meses contados da data do último pagamento referido no artigo 1º, faturamento
financeiro de R$ 224.000,00, bem como, compromete-se em aumentar o
faturamento à razão de 10% ao ano, no decorrer do período previsto no Parágrafo
Primeiro deste artigo.

Art. 4º - A empresa beneficiada fica obrigada a iniciar suas atividades
industriais no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura do
Termo de Concessão do Auxílio, que deverá ser firmado imediatamente após a



publicação desta Lei.

 Art. 5º - 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 e, ainda, 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, contados do início das
atividades industriais, sob pena de restituir integralmente o valor recebido, previsto
no artigo 1º, corrigido pelo índice do IGPM-FGV, ou outro que vier a substituí-lo,
acrescido de juros de 1% ao mês.
Parágrafo Único: Caberá à empresa beneficiada providenciar as licenças de
operação e ambientais, na forma e nos prazos previstos pelas respectivas
legislações.

Art. 6° - O Poder Executivo Municipal firmará Contrato de Concessão de
Auxílio Financeiro com a empresa beneficiada, obediente às condições previstas
nesta Lei, bem como, outras que forem necessárias para o correto
enquadramento aos ditames previstos nas Leis Municipais n° 228/01 e 266/02.

Art. 7º - Transcorridos os 10 (dez) anos, contados do início das
atividades industriais, e cumpridas todas as condições previstas nesta Lei, a
empresa beneficiada ficará desobrigada de restituir os valores recebidos na forma
de auxílio.

Art. 8º - A empresa beneficiada deverá efetuar prestação de  contas ao
Município, semestralmente, informando e comprovando o número de empregos
gerados, bem como, quanto ao faturamento da empresa, conforme previsto no
Parágrafo Segundo, do art. 3º.

Art.9º- Caberá ao Conselho Municipal de
Desenvolvimento-CODELANGARO,  emitir análise prévia sobre a implementação
dos requisitos desta Lei, para fins de aprovação quanto ao cumprimento das
obrigações assumidas pela empresa beneficiada, após decorrido o prazo previsto
no art. 2º.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

       GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO,
   aos 20 de abril de 2021.

Anildo Costella 
     Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

Rodrigo Milani
Secretário de Administração e Planejamento


