
Lei n.º 1014, de 22 de julho de 2014  
   

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
CONCEDER INCENTIVOS À COOPERATIVA 
DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO 
LTDA – DÁLIA ALIMENTOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
                   PAULO ROBERTO BUTZGE, Prefeito do Município de Candelária, Rio Grande 
do Sul, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 
 
                   Art.1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder incentivos previstos 
na Lei nº 866, de 26 de julho de 2013, e suas alterações, à Cooperativa de Suinocultores de 
Encantado Ltda. – Dália Alimentos, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 
Guerino Lucca, 320, na cidade de Encantado-RS, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
88.379.771/0001-82, com vistas à instalação de uma Unidade de Produção de Leite. Conforme o 
protocolo de intenções assinado pelo município e a empresa, os incentivos previstos na citada 
lei incluem: 
                   I - A doação gratuita de uma fração de terras, conforme autorizado no inciso I do 
art. 3º da Lei nº 866, de 26 de julho de 2013, referente à fração ideal da área matriculada sob nº 
10.173 no Registro Geral do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Candelária, com a 
área superficial de 100.000 (cem mil metros quadrados), não edificada, situada na zona rural do 
município, de propriedade do Município de Candelária, com as seguintes confrontações: ao 
Norte, com terras de Traudi Hintz; a Leste, com área do Município de Candelária; ao Sul, com 
terras de Juraci Oliveira e área de Danilo de Oliveira; e a Oeste, com terras de herdeiros de 
Nelson Spengler. De acordo com o laudo anexo, a área está avaliada em R$ 180.546,00 (cento e 
oitenta mil, quinhentos e quarenta e seis reais). 
                   II – Terraplenagem para a implantação das benfeitorias. 
       
                   Art.2.º - A área de que trata o inciso I do art. 1.º será utilizada  para a instalação de 
uma Unidade de Produção de Leite com capacidade para 262 (duzentas e sessenta e duas) vacas 
leiteiras. 

 
                   Art.3.º - A doação de área deverá obedecer aos preceitos da Lei Municipal n.º 866, de 
26 de julho de 2013, e suas alterações. 

 
                   Art.4.º - Fica, ainda, o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder outros 
incentivos, na forma desta lei específica:  
                   I – Um poço artesiano com vazão mínima de 8 (oito) mil litros por hora; 
                   II – Disponibilidade de rede de energia trifásica na área a ser instalada a Unidade de 
Produção de Leite. 

 
                   Art.5.º - Conforme previsto pela Lei nº 866, de 26 de julho de 2013, e suas 
alterações, os incentivos serão concedidos mediante requerimento da empresa, instruído com os 
seguintes documentos: 
                   I - cópia do ato ou contrato de constituição da empresa e suas alterações, 
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado; 
 
 
 



                   II - prova dos registros ou inscrições no cadastro fiscal do Ministério da Fazenda, 
Secretaria da Fazenda Estadual e do Município de sua sede; 
                   III - prova de regularidade, em se tratando de empresa já em atividade, quanto a: 
                   a) tributos e contribuições federais; 
                   b) tributos estaduais; 
                   c) tributos do Município de sua sede; 
                   d) contribuições previdenciárias; 
                   e) FGTS;  
                   IV - projeto circunstanciado do investimento industrial 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 de viabilidade econômica do empreendimento; 
                   V - projeto de preservação do meio ambiente e compromisso formal de recuperação 
dos danos que vierem a ser causados pela indústria, que poderão ser dispensados quando a 
atividade não implicar em risco de impacto ambiental, a partir de consulta ao Departamento 
Municipal de Meio Ambiente. 
                   VI – certidão negativa judicial, ou certidão positiva acompanhada de certidão 
narratória da comarca a que pertence o município em que a empresa interessada tiver a sua sede, 
ou ainda, documentação necessária que conste o objeto e o valor da ação para análise dos 
processos, pela qual fique demonstrado o não comprometimento da capacidade de investimento 
e as viabilidade econômica e financeira do empreendimento e certidão negativa de protestos de 
títulos. 
                   Parágrafo único. O requerimento de que trata o caput deverá ser acompanhado, 
ainda, de memorial contendo os seguintes elementos: 
                   I - valor inicial de investimento; 
                   II - área necessária para sua instalação;  
                   III - absorção inicial de mão-de-obra e sua projeção futura; 
                   IV - efetivo aproveitamento de matéria-prima existente no Município; 
                   V - viabilidade de funcionamento regular; 
                   VI - produção inicial estimada; 
                   VII - objetivos; 
                   VIII - atestados de idoneidade financeira fornecidos por instituições bancárias; 
                   IX - outros informes que venham a ser solicitados pela Administração Municipal. 

 
                   Art.6º - A área de terras doada deverá ser destinada exclusivamente ao uso 
industrial, sendo vedada, mesmo após a implantação das construções, sua venda a terceiros, 
quando estes pretenderem desenvolver atividades não contempladas nesta Lei. 

 
                   Art.7º - A área doada nas condições desta Lei, não poderá ser alienada ou oferecida 
como garantia pela empresa beneficiada, sem autorização do Município, antes de decorridos 10 
(dez) anos da data da assinatura do contrato, devendo constar essa cláusula restritiva nos 
respectivos instrumentos legais. 

 
                   Art.8º - Perderá, ainda, os benefícios desta Lei a empresa que antes de decorrido o 
prazo de incentivo deixar de cumprir um dos itens da relação abaixo: 
                   I – paralisar, por mais de 120 (cento e vinte) dias ininterruptos, suas atividades, sem 
motivo justificado e devidamente comprovado; 
 
 
 



                   II – reduzir a oferta de emprego em dois terços dos empregados existentes, sem 
motivo justificado; 
                   III – violar, fraudulentamente, as obrigações tributárias; 
                   IV - alterar o projeto original sem aprovação do Município. 
                   V – que tiver decretada a falência através de sentença transitada em julgado. 
 
                   Art.9º - Reverterá ao Município, sem direito à indenização, os imóveis doados para 
a empresa, bem como suas benfeitorias, se, pelo período de três anos, ela não implantar 
integralmente o projeto aprovado após a concessão do incentivo. 

 
                   Art.10 - As despesas decorrentes da presente lei com escrituração e registro, correrão 
por conta da empresa. 

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

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANDELÁRIA 
22 de julho de 2014. 

  
 
 
 
 

PAULO ROBERTO BUTZGE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
Registre-se e publique-se                                                      Registrado às fls.________ 
                                                                                               Do competente  livro,   em 
                                                                                               22 de julho de 2014.    
JORGE LUIZ MALLMANN                                                 ______________________  
 Sec. Mun. da Administração                                                Agente Adm. Auxiliar      
 
 
 
 
 
 


