
 LEI MUNICIPAL Nº 1.092/21 DE 20 DE ABRIL DE 2021.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio à empresa
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 Autoriza o Município de Vila Lângaro a conceder auxílio à
Empresa Agrodanieli Indústria e Comércio Ltda, CNPJ nº 029.903.334/0004-28,
situada na ERS 463, na localidade de Linha Scheleder, neste Município, para fins
de ampliação de indústria de adubos orgânicos.
Parágrafo Primeiro: O auxílio referido no caput é de até R$ 10.600,00(dez mil e
seiscentos reais), e será concedido mediante a execução de serviços de máquinas
e caminhões, para remoção de aproximadamente 1.450,00-m3(mil, quatrocentos e
cinquenta metros cúbicos) terra, que compreende:  30(trinta) horas de serviços de
escavadeira hidráulica; 30(trinta) horas de carregador; e, 50(cinquenta) horas de
caminhão caçamba trucado.
Parágrafo Segundo: Para estimar o valor de auxílio, referido no Parágrafo
Primeiro, é utilizado como parâmetro o custo das máquinas e caminhões,
estabelecido na Lei Municipal nº 1087/2021, de 03 de março de 2021.

Art. 2º Para o cumprimento do disposto no art. 1º, Parágrafo Único, o
município poderá dispor de equipamentos próprios, ou terceirizar os serviços,
conforme prevê o art. 2º da Lei Municipal nº 228/2001.

Art. 3º Para a realização dos serviços previstos nesta lei, a empresa
beneficiada deverá dispor de projeto técnico e licenciamento ambiental, na forma
da legislação específica em vigor.

Art. 4° Para cobrir as despesas decorrentes desta Lei, fica o Poder
Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial e criar dotação específica,
por meio de Decreto Municipal, ficando as despesas inclusas na LDO e Plurianual
vigentes.

Art. 5º Deixando de exercer a sua atividade industrial no prazo de
10(dez) anos, contados da conclusão dos serviços referidos no Parágrafo Primeiro
desta Lei, a beneficiada deverá restituir os valor do auxílio, acrescido de juros e
correção, na forma da lei municipal. 

Art. 6° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

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