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Governo Municipal

Cons truin do

Excelentissimo Senhor,
Ver. Gilnei Alberto Jarre,
Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa a Projeto de Lei n.o
117/10, desta data, a qual Autoriza a Poder Executivo conceder estimulos economicos
a empresa MDS Industria Florestal Uda, para apreciagao sob Regime de Urg€mcia.

Encaminhamos a presente Projeto de Lei que tem como objetivo conceder
auxilio financeiro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a empresa MDS Industria
Florestal Uda, que exerce atividades no ramo de fabricagao de artefatos e sub-
produtos diversos de madeira, exceto m6veis - fabricagao de maravalha, atendendo
solicitagao da empresa requerente que se compromete em alavancar a crescimento de
Carazinho com a disponibilizagao de novas pastas de trabalhos sendo 15 empregos
diretos alem de 10 indiretos.

Ressalta-se a importancia do presente projeto, pais desta forma estare-
mas incentivando as empresas a instalarem-se em nosso Municipio, proporcionando a .
geragao de emprego e par conseqOente renda, ampliando a desenvolvimento economi-
co e social de Carazinho.
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Autoriza 0 Poder Executivo conce-
der estimulos economicos a empre-
sa MDS Industria Florestal Ltda.

Art. 1° Fica 0 Poder Executivo, nos termos da Lei Municipal n.o 5.581/01,
de 24/10/2001 e suas alteragoes, autorizado a conceder estfmulos econ6micos a em-
presa MDS Industria Florestal Uda, para que a mesma se instale com uma unidade de
fabricagao de artefatos e sub-produtos diversos de madeira, exceto m6veis (fabricagao
de maravalhas) localizada na rua Alexandre Dambros esquina com a rua empresario
Agenello Senger, no Distrito Industrial Iron Albuquerque, neste Municfpio.

Art. 2° Constituem-se estfmulos econ6micos:
a) concessao de auxflio de R$ 10.000,00 (dez mil reais) destinados para

os servigos de terraplenagem e adaptagao necessaria no im6vel supracitado, objeti-
vando a edificagao da empresa;

a) no caso de dissolugao ou encerramento das atividades da empresa;
b) instaurada a insolvencia civil da permissionaria;
c) transferencia das atividades para outro Municfpio;
d) por razoes de interesse publico;
e) decorrido 0 prazo da concessao;
f) pelo nao cumprimento por parte da permissionaria das obrigagoes ora

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

a) ampliagao do quadro de funcionarios de 07 para 15 nos primeiros doze
meses e a manutengao desse numero ate 0 final do prazo estipulado por esta Lei;

b) acrescimo do faturamento anual no percentual mfnimo igual ao fndice
que mede a inflagao anual ou do perfodo, baseado no faturamento inicial previsto no
valor de R$ 204.000,00;

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

d) implantagao de projeto de preservagao do meio ambiente e 0 compro-
misso formal de recuperagao dos danos que vierem a ser causados pela empresa.

Paragrafo Unico. 0 Municfpio fiscalizara semestralmente 0 cumprimento
do disposto no que trata 0 caput deste artigo, na forma do § 3° do art. 3° e go da Lei nO
5.581/01 e suas alteragoes.

Art. 5° As despesas decorrentes desta Lei serao contabilizadas na se-
guinte dotagao orgamentaria:



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

1103.226610451.1073 - Implem. Infra-Estrutura ffsica Distrito Industrial
2577/3336041000000 - Contribuic;:oes R$ 10.000,00


