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Prefeitura Municipal

de Carazlnho

Of. nO084/12 - GPC - A

o Carazinho que não pára

Carazinho, 24 de abril de 2012.

Excelenlissimo Senhor,

Ver. Erlei Vieira,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO041/12

Senhor Presidente:
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n°
041/12, desta data, o qual Autoriza o Poder Executivo conceder estímulo econômico à em-
presa AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA., para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

Preliminarmente, é necessário informar todo o contexto da operação.

A Agrocomercial Sandri é uma empresa distribuidora de produtos agroveteri-
nários, com sede em Taió-SC e com forte atuação no estado do Rio Grande do Sul. Por
questôes tributárias e de logistica, precisa instalar uma unidade no Rio Grande do Sul. Es-
ta transferência de operações precisa ser feita com certa urgência, pois a empresa está
perdendo competitividade em razão das diferenças de ICMS entre um estado e outro. Con-
siderando questões de mercado e de suporte rodoviário, a escolha recaiu sobre algum Mu-
nicípio da região norte. Desde outubro de 2011, o Município participou ativamente das ne-
gociações buscando apoiar a localização de algum depósito adequado para o recebimento
imediato das instalações da empresa e, ao mesmo tempo, definir uma proposta atrativa.

Depois de visitar e vistoriar pelo menos cinco diferentes instalações em Ca-
razinho e mais outras em municipios vizinhos, a empresa optou pelas atuais instalações do
Atacado Bordignon, que foram construídas especificamente para atividades de distribuição
de produtos. Por estar com as operações de atacado praticamente desativadas, a empresa
Bordignon vem utilizando sua frota e suas instalações para prestação de serviços de logis-
tica a terceiros, além de manter no mesmo espaço físico uma fábrica de café e, em fase de
instalação, uma' indústria de massas e biscoitos. Por outro lado, como a Agrocomercial
Sandri opera com alguns produtos agroquimicos e de alimentação aninal, há incompatibili-
dade de tais produtos com a linha alimenlicia da empresa Bordignon.

Em razão disto tudo, se desenvolveu um conjunto de operações que pode
ser assim sintetizado: a) a empresa Bordignon prestará serviços de logística (armazena-
gem, algum transporte e outros serviços de apoio) para a Agrocomercial Sandri, utilizando,
para tanto, a integralidade das instalações que possui; b) para viabilizar a imediata transfe-
rência, que interessa tanto ao Município quanto à Agrocomercial Sandri, o Município con-
cede os incentivos econõmicos previstos neste projeto de Lei; c) para viabilizar a continui-
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dade das operações da fábrica de Café Juriti (do grupo Bordignon), o Município doa uma
área no Distrito Industrial Iron Albuquerque, onde a empresa também instalará uma fábrica
de massas e biscoitos e, posteriormente, de sucos; c) para viabilizar a transferência defini-
tiva da Agrocomercial Sandri para instalações próprias, o Municipio doa uma área para a
empresa, também no Distrito Industriallron Albuquerque.

Por isso, este é o primeiro de um conjunto de três projetos de Lei que são in-
terligados. Neste, se concede incentivos econômicos à Agrocomercial Sandri para que
possa agilizar sua instalação em Carazinho; no segundo, reserva-se uma área para futuras
instalações definitivas da empresa; por fim, num terceiro projeto, se concede uma área pa-
ra a empresa Café Juriti transferir suas instalações e também implantar as fábricas de ou-
tros produtos que pretende produzir.

Da viabilidade econômica para o Município
Os dados mais detalhados das expectativas de faturamento e do potencial de

retorno para o Município são detalhados no projeto específico de doação da área. No pre-
sente projeto, no S 2° do art. 2°, a partir do terceiro mês, a concessão do incentivo fica
condicionada à comprovação de recolhimento mínimo de R$ 110.000,00 mensais de ICMS.
Do ICMS arrecadado, 25% retornam ao Municipio de origem e, destes, 75% são direta-
mente proporcionais ao valor arrecadado no Município, resultando num retorno minimo de
18,75%. Desta forma, haverá um retorno mínimo para o Município de R$ 20.625,00
(110.000,00 x 18,75%). Multiplicando-se este valor por nove meses (restante do periodo de
concessão), se chega a um valor total de R$ 185,625,00. Ou seja, já no primeiro ano, se
terá um retorno levemente superior ao valor do benefício concedido.

Diante do exposto, se comprova que a proposta é vantajosa para o Municí-
pio, pelo que se solicita a aprovação do respectivo Projeto de Lei.

Atenciosamente,

SEPLAN/IMD
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PROJETO DE LEI N° 041, DE 24 DE ABRIL DE 2012.

Autoriza o Poder Executivo conceder estimulo
econômico à empresa AGROCOMERCIAL SAN-
DRI LTDA.

Art. 1° Fica o Poder Executivo, nos termos da Lei Municipal n.o 5.581 de 24-10-
01 e suas alterações, autorizado a conceder estimulos econômicos à empresa AGROCO-
MERCIAL SANDRI LTOA., para que a mesma instale no Município uma filial de distribuição de
produtos agroveterinários.

Art. 2° Constitui estímulo econômico a concessão de auxílio de R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil reais) destinados a custear as despesas de instalação e de operação
logistica durante a fase inicial do empreendimento.

~ 1° A liberação do valor será efetuada em 12 (doze) parcelas mensais de R$
15.000,00 (quinze mil reais) mediante a comprovação de dispêndios em valor igualou superior
que tenham sido aplicados nas despesas de instalação e de operação logística.

~ 2° A partir do terceiro mês de vigência da presente lei, a manutenção do incen-
tivo econômico fica condicionada à comprovação de recolhimento de ICMS arrecadado a partir
da fiiial de Carazinho em valor igualou superior a R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) men-
sais.

~ 3° Serão interrompidos os repasses dos valores, se houver utilização diversa
da atividade constante no projeto do empreendimento.

~ 4° A empresa beneficiada, íncorrendo na restrição prevista no parágrafo ante-
rior, ficará obrigada a ressarcir o Municipio pelo incentivo econômico concedido, tudo devida-
mente corrigido e acrescido de juros legais.

Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei, correrão à conta de dotações
orçamentárias:

11 - SEC.MUN. DESENV.,AGRIC. IND., COM.,HAB E M. AMBIENTE
1103 - Departamento de Indústria e Comércio

1103.22661451.1076 - Fundo de Desenvolvimento Empresarial
4685/3336041000000 - Contribuições

Art. 4° A liberação do auxilio decorrente da presente Lei será efetivado de
acordo com a disponíbilidade orçamentária da Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 24 de abril de 2012.

SEPLAN/IMD
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