
 

 

 PROJETO DE LEI Nº 031/2018, DE 18 DE JUNHO DE 2018. 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

CONCEDER INCENTIVO À EMPRESA 

ALIBEM ALIMENTOS S/A, NOS TERMOS 

DA LEI MUNICIPAL Nº 1.947/2007, COM 

REDAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 

2.668/2017. 
 
 

 Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivo industrial à 

empresa ALIBEM ALIMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. 

Protásio Alves nº 3326, conjunto 401, Bairro Petrópolis, Porto Alegre, Estado do Rio Grande 

do Sul, CEP 90410-007 - CNPJ (matriz)03 941 052/0001-50, com o objetivo de estimular o 

desenvolvimento econômico e social do Município, obedecidos os critérios estabelecidos na 

Lei Municipal nº 1.947/2007, com redação da Lei Municipal nº 2.668/2017. 

 Art. 2º - O incentivo de que trata esta Lei consistirá em: 

 I – Doação da fração do lote rural nº 57, da Secção “C”, com área de 

125.000m2, sem benfeitorias, confrontando ao norte com terras do mesmo lote nº 57; ao Sul, 

com o lote rural nº 61; ao Leste, com o lote rural nº 60, de propriedade do Município de 

Cândido Godói, nos termos da escritura pública amigável de desapropriação nº 6.909, lavrado 

no livro nº 43, fl. 82/83, em 02/02/2018, devidamente registrada sob matrícula nº 1.895, 

registro nº R.5/1895, do Ofício de Registro de Imóveis de Cândido Godói, RS, nos termos da 

Lei Municipal nº 1.947/2007, com redação da Lei Municipal 2.668/2017. 

 II – Disponibilizar e executar a terraplanagem e serviços de máquina pesada 

sob as custas do Município, para a instalação do empreendimento objeto da Carta de In-

tenções, até o limite legal (Lei Municipal nº 2668/2017, artigo 4º inciso IV); 

 III –  Isentar a empresa no que trata ao artigo 4º VII, letras “a”, “b”, “c”. 
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 Art. 3º - O incentivo de que trata esta Lei, está precedido dos seguintes 

documentos e requisitos: 

 I – Requerimento da Empresa Alibem Alimentos S/A, datado de 02 de Agosto 

de 2017, complementado pelo ofício de 12 de Junho de 2018, cumprida a Lei Municipal nº 

1.947/2007, com redação da Lei Municipal nº 2.668/2017, em especial os artigos 2º, 3º, § 1º, 

artigo 4º, I, IV, VII, “a”, “b”, “c” §§ 2º, 4º, 5º, artigos 5º,7º, 8º, artigo 9º, 10 e 31. 

 II – Cópia do ato constitutivo da entidade, devidamente registrado nos termos 

da Lei nº 5.764, de 12 de dezembro de 1971; 

 III – Prova de regularidade quanto aos tributos e contribuições federais, 

estaduais e municipais, assim como das contribuições previdenciárias e do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – FGTS e Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 IV – Projeto circunstanciado do investimento que pretende realizar, 

compreendendo a construção do prédio e seu cronograma, instalações, produção estimada, 

projeção do faturamento mínimo, estimativa do ICMS a ser gerado, projeção do número de 

empregos diretos e indiretos, a serem gerados, prazo para o início de funcionamento da 

atividade industrial e estudo da viabilidade econômica do empreendimento; 

 V – Projeto de preservação do meio ambiente e compromisso formal de 

recuperação destes se em decorrência da execução do projeto ocorrerem. 

 Art. 4º - O Poder Executivo, após as manifestações dos órgãos técnicos do 

Município e da Assessoria Jurídica, amparado também na Carta de Intenção, contendo os 

compromissos da beneficiária e os subsídios possíveis a serem concedidos pelo Município, 

nos termos do artigo 2º desta lei convocará a empresa para receber os benefícios, mediante 

escritura pública. 

 Art. 5º - Definidos os incentivos a serem concedidos, o Município quantificará 

o custo total, incluídos salários e encargos sociais, horas-máquina e demais encargos 

incidentes, comunicando o montante à empresa para conhecimento e eventual recurso. 
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  Art. 6º - A doação do imóvel, a isenção de tributos e a prestação dos serviços 

observarão: 

           I – No caso da doação prevista no inciso I do art. 3º desta Lei, deverá constar de 

escritura pública com cláusula de resolução ou reversão, na hipótese da empresa não iniciar a 

construção, na forma do projeto aprovado, no prazo de 02 (dois) anos, a contar de sua 

aprovação, pelo Município de Cândido Godói, ou se cessar suas atividades transcorridos 

menos de 08 (oito) anos, contados do início de seu funcionamento, nos termos do artigo 4º, I, 

da Lei Municipal nº 1.947/2007, com redação dada pela Lei Municipal nº 2668/2017. 

 

                     II – No caso da prestação de serviços e isenção de tributos previstos nos incisos 

V, VII e VIII do art. 3º desta Lei, esta será precedida de escritura pública contendo cláusula 

expressa de indenização do valor total deste incentivo ao Município, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, capitalizado anualmente e correção monetária, se a empresa não 

instalar o projeto aprovado, no prazo de 02 (dois) anos, contados da data da obtenção do 

auxílio, e ou se fechar o estabelecimento industrial em menos de oito anos, contados do início 

de seu funcionamento. 

 Paragrafo único - Em caso de reversão do imóvel ao Município, todas as 

construções e benfeitorias incorporar-se-ão ao Patrimônio do Município, sem que haja 

indenização destes, nos termos do artigo 4º § 2º da Lei Municipal nº 1.947/2007, com redação 

da Lei Municipal nº 2.668/2017. 

 Art. 7º – O valor total do benefício a ser concedido será a soma do valor da 

avaliação do imóvel, quando da escrituração e acrescido o custo dos benefícios concedidos, 

nos termos do artigo 2º desta lei. 

 Art. 8º– Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  Visto em 18/06/2018:  

      Valdi Luis Goldschmidt 

          Prefeito Municipal 
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   Justificativa do Projeto de Lei nº 031/2018. 

 

 Senhores Vereadores, 

 

 No oportunidade em que o Poder Executivo encaminha este projeto de lei, 

volta-se ao interesse público do mesmo, uma vez que o projeto decorrente deste, sem dúvida 

estará alicerçando a economia do Município. 

 A matéria objeto deste projeto de lei não é nova, é de conhecimento dos 

Senhores Vereadores, já amplamente discutido nesta Casa de Leis, pois que inclusive a 

empresa a ser beneficiada já expos o mesmo ao Parlamento Local. 

 Diante disto, após a efetiva solicitação da empresa com os documentos 

necessários e obrigatórios, nos termos da legislação municipal, está o Poder Executivo 

solicitando autorização para conceder o incentivo, através de lei específica para tal, o que 

desde já se espera dos Nobres Vereadores o estudo urgente e a aprovação deste projeto, para 

daí em diante efetivamente formalizar a concessão deste incentivo industrial. 

 Para tanto, o Poder Executivo encaminha este projeto de lei, esperando do 

Poder Legislativo um tratamento especial, com a aprovação do mesmo. 

  Sem mais. 

  Atenciosamente. 

     ___________________________________ 

     Valdi Luis Goldscmidt 

     Prefeito Municipal 


