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PROJETO DE LEI N° 064/2022, DE15 DE DEZEMBRO DE 2022

Autoriza    o    Municipio    conceder    incentivo    a

empresa  V.IIIa  Tigre  Fabrica  de  Calgados  Lida,

mediante  a  concessao  de  uso  de  urn  pavilhao

de  alvenaria  de  propriedade  do  municipio  para

implanta?ao  de  indastria  do  ramo  calgadista,  e

da outras providencias.

Art.    1°    Fica   o    Executivo   Municipal   autorizado   a   conceder

incentivo,  a  Empresa  Villa  Tigre  Fabrica  de  Calgados  Ltda,  inscrita  no  CNPJ  n°

26.948.301/0001-35,  com  sede  na  Rua  Maria  de  Lourdes  Seitenfus,  159,  centro,

Arroio do Tigre/RS, CEP 96945-000.

Art. 2° 0 incentivo de que trata esta Lei,  consiste na Concessao

deUsodoim6veldenominadocomo"PAVILHAOINDUSTRIALN°"2"compostopor

umpavilhaoindustrialcomareatotalde425m2(quatrocentosevinteecincometros

quadrados),sendo350m2(trezentosecinquentametrosquadrados)dearealivree
75m2  (setenta  e  cinco  metros  quadrados)  de  area  de  apoio  contendo  escrit6rio,

refeit6rio,  banheiros e vestiario,  localizada  na  Rua  Fontoura Xavier,  s/n°,  centro do

Municipio de Sao Jose do Herval, instalado sob os im6veis de matriculas n° 15.904,

15.905 e  15.906,  do  Registro de  lm6veis de  Soledade/RS,  conforme croqui anexo,

que passa a ser parte integrante desta Lei.

Paragrafo-Onico  A16m  da  concessao  de  uso  do  im6vel  de  que

trata esta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a custear as despesas de

agua e energia  eletrica do mencionado im6vel durante os  8  (oito)  primeiros meses

de atividades da empresa concessionaria.
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Art.  3°  -  A  concessao  de  Uso  do  Pavilhao  descrito  no  Art.  2°

desta Lei sera pelo prazo minimo inicial de 5 (cinco) anos.

Paragrafo Primeiro - 0 prazo de que trata o capuf deste artigo

podera  ser  prorrogado  por  igual  periodo,  atraves  de  Lei  especifica,  a  criterio  da
Administragao  Ptlblica,  com  escopo  de  atender  ao  interesse  pablico  devidamente

caracterizado atraves de motivagao expressa.

Paragrafo  Segundo  -  Transcorrido  o  prazo  que  trata  o  oapuf

desse  artigo  o  im6vel   retornara   a   posse  do  municipio,   independentemente  de

notificaeao,compossedetodasasbenfeitoriasrealizadasesemnenhum6nusaos

cofrespublicos,ouseja,semqualquerindeniza¢aoporpartedaMunicipalidadepor

eventuais benfeitorias realizadas.

Art. 4° A Concessao de Uso que trata a presente Lei, destina-se

a  implementagao  de  inddstria  do  ramo  calgadista,  com  atividades  de  costura  e

montagem de caleados em geral.

Art. 5° A Concessionaria devera iniciar suas atividades no im6vel

descrito no Art.  2° desta  Lei,  no prazo maximo de cento e vinte 60  (sessenta dias)

diasapartirdadatadaassinaturadoContratoprevistonoArt.7°dapresenteLei.

Art.  6°  Como  encargos  pela  Concessao  Uso  de  que  trata  esta

Lei,   a   Empresa   beneficiada   devera   cumprir   rigorosamente   com   as   condig6es

estabelecidas  nesta  Lei  e  na  minuta  de  contrato que 6  parte  integrante  desta  Lei,

sobpenadoMunicipiorevogar,aqualquertempo,oincentivooraconcedido.

Art, 7° A Concessionaria respondera por todos os encargos civis,

administrativos e tributarios que venha a incidir sobre o im6vel objeto da concessao

a que se refere esta Lei.
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Art.   8°   Sera  firmado  Termo  de   Concessao   de   Uso  entre   o

Municipio  e   a   Empresa   beneficiada,   cuja  minuta  6  parte   integrante  desta   Lei,

constando  desse  instrumento  todas  as  formalidades  legais,  inclusive  clausula  de

reversao para o Municipio, caso a Empresa nao cumpra as condig6es contratuais.

Art. 9° No caso da Empresa beneficiada descumprir os termos do

Contrato   previsto   no   Art.   8°   desta   Lei,   os   seus   s6cios   ficarao   pessoalmente

responsaveis  pela  restituieao  de  valores  porventura  despendidos  pelo  Municipio,

sem prejuizo do disposto no Art. 7° da presente Lei.

Art.   10°  A  atividade  industrial  da  Empresa  beneficiada  com  a

Concessao de  Uso,  devera  manter-se em funcionamento  no municipio,  pelo prazo

minimo  de   05   (cinco)   anos,   sob   pena   de   devolugao   do   im6vel   ao   Municipio,

acrescido  das  benfeitorias  imobilizadas  porventura  realizadas,  as  quais  nao  serao

indenizadas.

Art.   11   Resolve-se   a   concessao   antes   de   seu   termo  se   a

concessionaria  der  ao  im6vel  destinagao  diversa  da  estabelecida  ou  descumprir

clausula resolutoria do ajuste, perdendo as benfeitorias que houver feito no im6vel.

Art.12  A concessionaria compromete-se a observar, durante o

periodo  de  concessao,  as  normas  sanitarias  e  de  higiene,  bern  como  a  obter  e
manter todas as licengas necessarias ao exercicio da atividade, al6m de manter em

operaeao  procedimentos  que  impegam  ou   reduzam   os  indices  de  poluigao  ou

degradaeao do meio ambiente.

Art.13 0 concedente nao respondera por indenizag6es oriundas

de danos causados a terceiros por culpa ou dolo da concessionaria durante o prazo

de concessao do im6vel.

Art.14  As despesas decorrentes da aplica9ao desta Lei

por conta das Dotag0es Orgamentarias especificas.

correrao
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Art.15 A presente Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

GABINETE   DO   PREFEITO   MUNICIPAL   DE   SAO   JOSE   DO

HERVAL, EM   15 DE DEZEMBRO DE 2022,

Prefeito Municipal.
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA N° 064/2022

PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 064/2022

ASSUNTO: ENCAMINHA MENSAGEM E JUSTIFICATIVA

SAO JOSE DO HERVAL,15 DE DEZEMBRO DE 2022

SENHOR PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES:

Apraz-nos cumprimenta-los  cordialmente,  oportunidade em  que vimos

Encaminhar Projeto de  Lei  n°.  064/2022,  que autoriza  Poder Executivo A conceder

incentivo a empresa Villa Tigre Fabrica de Caleados Ltda, mediante a concessao de

de  uso de urn pavilhao de alvenaria de propriedade do municipio para  implantagao

de inddstria no ramo calgadista, e da outras providencias.

Com vistas ao crescimento do municipio faz-se necessario implementar

instrumentosqueincentivemodesenvoMmentoecon6micoesocialdacomunidade.

Entre estes  instrumentos,  e talvez os de maior dificuldade de se  implantar,  sao os

que permitem  atrair e fomentar investidores externos ou  do pr6prio municipio para,

por  meio  de  seus  espiritos  empreendedores,  gerarem  alternativas  de  emprego  e
renda em nosso municipio.

Para  tanto,  se  faz  necessario  atribuir  ao  Municipio  poderes  especiais  para

fazer frente as dificuldades econ6micas da naeao, que mitiga o empreendedorismo

pr6prio    dos    investidores,    impedindo    o    surgimento    de    fontes    diversas    de

desenvolvimento da economia local

Assim,  como  forma  de  fomentar  o  desenvolvimento  do  empreendedorismo

em nosso Municipio, a Administragao prop6e o presente projeto de Lei, que autoriza

o  Executivo  Municipal  a  realizar  procedimento  de  concessao  de  uso  de  pavilhao

industrial de propriedade do municipio, com intuito de gera8ao de novos empregos e

renda no municipio.
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-     A  empresa  Villa  Tigre   Fabrica   de   Calgados   Ltda   e   uma   empresa

consolidada   no    ramo   da    produeao   de   calgados   que    pretende   ampliar   sua
capacidade  de  produgao,  abrindo  uma  filial  em  nosso  Municipio,  gerando  novas
oportunidades de emprego e renda dentro do nosso municipio,  considerando que a
mesma  ofertara,  ja  de  inicio,   35  (trinta  e  cinco)  postos  de  emprego,  conforme
proposta de trabalho anexa.

A  concessao  de  uso  do  Pavilhao  sera  pelo  prazo  minimo  inicial  de  5

(cinco)  anos,  podendo ser prorrogado,  havendo  interesse  pdblico,  como tamb6m  o
Municipio  podera  revogar,  a  qualquer  tempo,  o  incentivo  ora  concedido,  caso  a
empresa  beneficiada  nao  cumprir  rigorosamente  com  as  condig6es  estabelecidas
na presente Lei.

Diante   do   exposto   e    percebendo    nao   se   fazer   necessario    maiores

comentarios, solicitamos dos Nobres Vereadores a aprovagao da presente materia.

Sao Jose do Herval/RS, em 15 de dezembro de 2022.
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Prefeito Municipal.

llma.  Sra.

Francielli Battisti

Presidente da Camara Municipal de Vereadores de

Sao Jose do Herval, RS
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