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C.,az;nho Pa,. Todos
Carazinho, 26 de abril de 2010.

Excelentfssimo Senhor,
Vere Gilnei Alberto Jam§,
Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 061/10

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egn§gia Casa o Projeto de Lei n.o
061/10, desta data, o qual Autoriza o Poder Executivo conceder estfmulos econ6micos
a empresa Mecanica BRDIESEL Ltda, para apreciaçao sob Regime de Urgencia.

Exposiçao de Motivos:

Encaminhamos o presente Projeto de Lei que tem como objetivo conce
der auxflio financeiro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a empresa Mecanica BR
DIESEL Ltda que exerce atividades no rama de consertos, reparos e manutençao de
vefculos automotores, atendendo solicitaçao da empresa requerente que se compro
mete em alavancar o crescimento de Carazinho, na prestaçao de serviços, principal
mente na manutençao, conserto e reparos de caminh6es pesados, carretas de grande
porte com sete anove eixos, com especializaçao em reparos da caixa, motor, distribui
dor, suspensao, descarga, troca de parabrisas, paineis, eixo e rodados e terceirizaçao
de mao-de-obra, com a disponibilizaçao de novos postos de trabalhos, sendo 14 em
pregos diretos alem de 19 indiretos relativos aos segmentos de borracharia, funilaria,
chapeaçao e pintura. Ainda a expectativa de aumento da contribuiçao tributaria ocasio
nado pela desenvolvimento deste empreendimento.
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Atenciosamente,

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PROTOCOLO GERAL
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PROJETO DE LEI N.o 061, DE 26 DE ABRIL DE 2010.

- Autoriza o Poder Executivo conce
der estimulos economicos il empre
sa Mecanica BRDIESEL Ltda.

Art. 1° Fica o Poder Executivo, nos termos da Lei Munici~al n.o 5.581/01,
de 24/10/2001 e suas alteraç6es, autorizado a conceder estlmulos economicos a em
presa Mecanica BRDIESEL Ltda, para que a mesma se instale com uma unidade de
consertos, reparos e ma'nutençao de veiculos automotores (escrit6rios, vestiarios, refei
t6rios, almoxarifado, cozinha, area comercial, financeiro, recepçao e gerencia) localiza
da na rua Lidio Bordignon, no Distrito Industriallron Albuquerque, neste Municipio.

Art. 2° Constituem-se estimulos economicos:

a) - concessao de auxilio de R$ 10.000,00 (dez mil reais) destinados para
os serviços de terraplenagem e adaptaçao necessaria no im6vel supracitado, objeti
vando a edificaçao da empresa;

Art. 3° A concessao do incentivo economico ora autorizado cessara:

a) no caso de dissoluçao ou encerramento das atividades da empresa;
b) instaurada a insolvencia civil da permissionaria;
c) transferencia das atividades para outro Municipio;
d) por raz6es de interesse publico;
e) decorrido o prazo da concessao;
f) pela nao cumprimento por parte da permissionaria das obrigaç6es ora

estipuladas.

Art. 4° A empresa, em contrapartida, compromete-se:

a) ampliaçao do quadro de funcionarios de 14 para 19 nos primeiros doze
meses e a manutençao desse numero ate o final do prazo estipulado por esta Lei;

b) acrescimo do faturamento anual no percentual minimo igual ao indice
que mede a inflaçao anual ou do periodo, baseado no faturamento inicial previsto no
valor de R$ 589.218,00;

c) compromisso de efetivo aproveitamento de mao-de-obra e materia pri-
ma locais;

d) implantaçao de projeto de preservaçao do meio ambiente e o compro
misso formal de recuperaçao dos danos que vierem a ser causados pela empresa.

Paragrafo Unico. O Municipio fiscalizara semestralmente o cumprimento
do disposto no que trata o capuf deste artigo, na forma do § 3° do art. 3° e 9° da Lei nO
5.581/01 e suas alteraç6es.
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Art. 5° As despesas decorrentes desta Lei serao contabilizadas na se
guinte dotaçao orçamentaria:

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

1103.226610451.1076 - Fundo de Desenvolvimento Empresarial
1415/3459066000000 - Concessao de emprestimos e financiamentos

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Gabinete do Prefeito, 26 de abril de 2010.
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LTO MAGALHAES
Prefeito


