
Governo Municipal

Construindo

Excelentissimo Senhor,

Ver. Gilnei JarrE~,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa EgrE~giaCasa 0 Projeto de

Lei nO 130/10, desta data, 0 qual Autoriza a prorrogayao da vigencia da Lei Municipal

n° 5.803/03, para apreciayao sob Regime de Urg€mcia.

Atendendo solicitayao da empresa Rotoplastyc Industria de Roto-

moldados Ltda., encaminhamos 0 presente Projeto de Lei, com aprovayao do Conselho

Municipal do Plano Diretor do distrito, de acordo com a Ata n0002/2009, copia em anexo.

A referida empresa ampliou a capacidade fabril e em consequemcia,

seu quadro de pessoal, enquadrando-se na legislayao vigente, Lei Municipal n° 5581/01, §§

1° e 2° do artigo 3°.

-</
AGALHAES,

cAMAAA MUNICIPAL DE C.4RAZINHO
PROTOCOLO GERAL

N°~

2 5 OUT 2010

DEsnNA~Ao:~~
RE"B1DA'A"~



Autoriza a prorroga~ao da vigi!mcia da
Lei Municipal nO 5.803/03.

Art. 1° Fica prorrogado, por mais cinco (5) anos, ° prazo de isengao de
IPTU da empresa Rotoplastyc Industria de Rotomoldados Ltda., autorizado pela Lei
Municipal nO5.803/03.



ILUSTR[SSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHQ, RS e
ILUSTRfsSIMO SENHOI~ SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLV1MENTO
00 MUNICIPIO DE CARAZINHO, RS.

Lei municipal n° 5,,803103. Irilcentivo fiscal de
isengao de IPTU a RqtoplClstyc Ltda.
Ampliat;{a,() da capacidade fabril. Aumento da
contrata9~o de f'uncionarim5. Elevacao para
15 anos d~ isen(,{ao .

. ROTOPLASTYC INDUS1RIAS DE ROTOMOlDADOS LTDA., sociedade
empresaria de direito privado, inscrita no CNPJ sob nO 04.349.542/0001-25,
estabelecida na estrada municipal Carazinho a Xadrez, n° ao, bairro Colonia Dona

. J(i1ia, municipio de C<;lrazinho, RS, representada Pela socia Denise Maria Barbieri
Formentini, brasileira, casada, empresaria, inscrita no CPF sob n° 635.153.500-04
e no RG sob n° 3044991567, expedida pela SSPIHS, residente e domiciliadana
rlla Bernardo Paz, n° 140, apartamento n° 1.102, Centro, em Carazinho, RS, vem
perante Vossa Senhoria apresentar Requerlmento para dilaC;i1o do periodo de
iseny80 de IPTU pelos fundamentos, de fata e de clireito, que passa a expor e
requerer.

A RequE;Jrentee benefici(iria do incentivo fiscal de lsengao clo IPTU pe10
periodo de8 (oito) anos, a tear da Lei municipal n° 5.803/03. Naquela epoea, em
2003, quando da promulgag8o da lei autorizando a conceSSt)o, a Reqllerente
tinha Lima area industrial de 6.000 (seis mil) metros quadrados e eontava com
menos de 15 (quinze) funcionarioiS

Atualmente, passados mais de 6 (seis) anos, a capa.cidade f9bril da
Requerente tern dimensoes rnuito superiores. Houve ampliag2lo des instalagoes
industrials em 1.600 (mil e seiscentos) metros quadrados e ha prQjec;ao de aumento



para algo proximo de 850 (oitocentos e cinquentC1)metros quadrados, atingindo mais
de 8.000'(oito mil) metros quadrados de area de indLlstria.

Todo~ os inves~im~ntos na a~1plia?aCi da area indu~itr~al foram com
recursos ,propnos e em Imovel de propnedadp da Requerente. Porem, agora, para
a nova constrUy30, serao utilizados recur$os do BNDI:'S, atraves do agente
financiador do Banco do Brasil ~;JA, com a (pbrigatoriedade de onerag8o (hipoteca
ou alienag80 fiduciaria) do imovel como garanl!ia ao financiador, impossibilitando a
edificay80 no terreno doado pelo ente munioipal, 0 que irnpoern a construt;80 ern
imovel proprio.

Quanto a area doada pelo Municipio,a pretenseo da r:Zequerente e utilizar
o imovel para 0 deposito e despacho das mercadorias prontas para os clientes.

E de destacar que as investimentos ,na aquisiC;80 de equipamentQs para
modernizay8o da fabrica alcan90u a cifra de quase 2,5 rnililoes de reals, em 2009,
considerando ferramental, maquinarias, m6veis, utensilios, etc.

Alerr1 disso, com a ampliac;ao da areafabril, por consequencia, houve a
contrata<';80 de mais funcionarios, que ja e!istao em treinamento, alcangando a
quantidade de 107 (cento e sete) Golaborador~ contratados.

Somado a isto, os colabol'adores sao escalon ados em pianos de carreira,
com oportunidade de ascensao profissional, recebern auxflio universitarioa titulo
de incentivo a educac;ao, alem da empresa. possuir refeit6rio pr6prio, revelando
todos os beneffcios que a entidade proporcioha aoS seus colaboradores.

Ademais, a Requerente sempre cumpriu corn todas as abrigagoes
trabalhista.s, fiscais e tributarias, inclusive junto ao organismo ambiental, que
poderao ser comprovados a qualquer momento, caso seja neces~,ario.

A LEd municipal n° 5.581101 que autoriza a concessao de incentivos fiscais
para empresas, assim preceitua: .

Art.3° - Os peneficios desta Lei serao concedidos atentos 80S seguintes
princlpios e obriga~;6es:
(...)
§ 1° - Os incentivos fiscais t\3r80como base a criagijo de emprEigos,em
funyao (ios quais a empresa .gOZ$rade isengaode tributos municipais.
a) por 5 (cinco) anos, se contar com ate 10 (dez) ernpregado~;
b) por 8 (oito) anos, se contar com ate '15 (quinze) empregados;
c) pOl'10 ((jez) anos, se qontar corn ate 20 (dez) empregados;
d) 2.Q!.....J2_l9uinze) anos, S6 SQ!11~£.Q-I']L.!1'lais~ 20 (vinte)
emQrega~os

§ 2° - A am~Gao da em,ru:esague deterrnir:L'!LQ...jlumento no
numerode ~mpreg?dos, serraabrangida pelos ince.ritivosfiscai~ de que
trata 0 caput deste artigo, pelo periodo igualmente fi)(ado, eonsiderando
o volume de emRregos de(2iorrentesdfl amQLiacao,
(grifamos).

Posta isso, diante da ampliag8.o da capacidade fabrll e d,:;l contrataC8o de
uma quantidade relevante de empregado$, inclusive com a conce$s~o de'
beneficio aos calaboradores, e face a permissao da Lei municipal n° 5.58rl/01, a



Rotoplastyc Ltda, requer de Vossas Senharias ~.s!ila«(ao d0-,J?eribdo de
concessao da isencao do IPIlL inicialme;nte de 8 (oito) anos, 12ara"15 (£Juinz~
ill:!Q§" com fulcra no artigo 3°, §1°, letra lid" da referida norma,

(\
Carazinho, Rs'; 09 de out Ibro.-9Y 2009.

! "I --

LjL. __~~ Q C'·........>"' -tl ~otoPI~~de iMc;mold~ Ltda.
.. ..' ~ 0 04.349.5~2/0001-25



A6s quatro dias do mes de dezembro do ana dE~ dois' mil e nove, as nove haras, nas
dependEmcias da Secretaria Municipal de' Desenvolvirnento esteve reunido 0 CanseH10 Municipal
do Plano Diretor dos Distritos Industriais Carlos AUgLlsto Frit,zen e Iron Albuquerque, para tratar
dos seguintes assuntos: Concessao de beneficios a errpresas; analis(~ para cloaC;80de area para
instala<;aQ de empresas nos Distritos; 8, assuntos (J'erais. Estiveram presentes os senhores:
Alexandre Moacir Capitanio representando a Secret;aria de Desenvolvimento e Vice-prefeito,
Marcos Vinicius Reisdoerfer Diretor da IndtJstria e Comercio, Patricia Gutkoski Assessora Juridica
do Municipio, Jairo Storchi de Souza Engenheiro Civil da Secretaria do Planejamento, Cristian
Klrinus Associa9ao de EngenhelrQs e Arquitetos de Carazinho, Vanderlei Conte representando a
Camara de Dirigentes Lojistas e 0 Sr. Erselino ZotUs representando ° fiindicato do Comercio
Varejista de Carazinho. Primeiramente 0 Secretario de Desenvolvim€mto Alexandr~ Capitanio deu
boas vindas aos presentes colocandQ a pauta da reuniao ern clialogo. A empresai Rotoplastyc
L,tda. insGritano CNPJ sob nurnero Q4.34~9;542/0001i251 solicita formalmentea i?mpliac;ao dos
pereficios.qss\3QwraQos pela,Lei Mlinioipa!' 5.803/2003" par$! quinze anos conforme faculta a Lei
MuniojpaIQ.581:Y2001em'seu·artigo tercelro. Q~ 9pmpo

r
nentes cia Conselho, uma vezcomprovi;ldo

q ;.elflpre9qdei.cEintoe set~ funciQnarjo\~, entenclen~m ampliar a concf;ssao do ,',beneficia a
empre~a, iSentando '6 pagamento de IPTLj pelq prazo ge cinco; anos, podendo ser prQrrogada par
igual p~rioclo clesd~ que solieitado e cornprov?do ?empr~~gabilidade dQs funciqnarios pela
empreS~i>F.msegUida, 0 Conselho analisau 0 pedido dc3 empresa Beliche Carazinho Uda., inscrita
no CNPJ sob numero 08.989.688/0001-96, que requer concessao de incentivos fiscais, no
montante de dois mil duzentos e cinquenta reais mensais, para custear cinquenta por cento do
Custode loca9ao dopn3dio das instalac;;6esda empresa. Ap6s analise dos documentos, entendeu
o conselho seT inviavel de modo economico e social a presente concessf~o, porem 0 Conselho
de'cidiu em auxiliar a empresa concedendo isen980 de ilPTU pelo prazo de doze meses, podendo
SE;Jrprorrogado por igual perlodo mediante solicita9ao da empn~sa e se comprovada a viabilidade
elegalidade < para tal prorrogar;80. Logo, Alexandre comentou aos presentes do projeto ja
aprovado no DAER:para construg8o de urn trevo na BR 285 dando acesso ao Distrito Industrial
Carlos Augusto Fritzen, bem como a empresa Stara S/A. Palou ainda da po\ssibilidade de abertura
d~cuma rua para melhorar ° aces$o, momenta pelo qual, Cristian Kirinus sugeriu ql1e 0 engenheiro
Jairo, na condigao de representante tecnico do Municipio fizesse uma visita in loco para constatar
qljal sera olugar adequado e viavel para abertura de rua. Jairo se c;ornprometeu em realiz(~r a
vi.stori<;ltecnica para posterior procedimentos necessarios $ abertura da rua. Os presentes ~ .. "
manifes.taram-.s.e f~voraveis quanto a e~te procedimentQ, e qu.s d~ fat.o, essa rUelpossibilitaria uma ~..~\ I
alternatlva mals eflcaz de acesso ao Dlstnto, camentou ArselJno ZottiS. Em segulda, as presentes~\ ,j
solicitaram ao orgao competente da Administragao Municipal para que fa<;8 a reversao das areas ' \.
doadas as empresas: Landrin Industria e Comercio delnseticiclas Ltda., area concedida pela L~i "
Municipal 6.55qJ2007 e, Cooperativa de Transporte:s de Cargas de Carazinho Uda., area
cOJlcedida atraves cia Lei Municipal 6.890/2008,· haja vista 0 neo cumprimento das empresas Q
perante as obrigac;oes estipuladas em Lei. Dando continuiclade, colocou-se para analise do
Conselho os documentos das empresas que apresentaram projeto visando a instalay80 dos seus / l'

respectivos empreendimentO$ nos Distritot>. A MDS Industria Florestal Ucla., corn inscrigao no ( )
CNPJ sob nO07.153.728/0001-00 solicita a cessao de {lrea de aproximadarnente vinte mil mefros /
qtladrados para a instalag80 da empresa para exercer as atividades no ramo de fabricayao de' \
maravalha. Entendeu 0 Conselho ern conceder umaarea menor atendendo as nElcessiaades
falJris da empresa, sugerindo a cessao/doClgt30 da area que esta localizada na Rua Empresario
Agnello Senger no Distrito Carlos Augusto Fritz, corn apl"Oximadamente dez Inil metros quadrados.
A Madereira JD Uda., com inscrigao no CNPJ sob nO1'1.359.523/0001-45 solicita a doayaode
vinte e urn mil metro::; quadrados, area localizada na Rua Alexandre Dambros no Distrito Carlos /;
Augusto Fritz. Nao havendo manifestagoes contrarias, 0 Conselho aprovou a concessao/doa<;8o e::t
oas areas p<;lraas respeetivas empresas, elencando a possibilidade das empresas receberern

~~J~::s~r~~s'C~l~Z,I~:sc~~e;;~~Soj~ed~~~~i~~::j;r:~~S~L1:1f~i~~~~sei~~i~.C~~S~J~~(;~n~du~~'u:~t~f~~ ,~ .
pyqidq da empresa Rotoplastyc Uda,os inoentivos. fis¢ais; r(3queridos devem se dar nos termos ~
~9tabeleeiqos no § 2.9 do artigo 30 da Lei MunicipaL\no 5,581101. Relativa a,s empresas que
pos$uem d089ao de Imovel para instala<;ao, uma vez expirado 0 br::l70 <::ArYl rll,r-> coi." .~~Ii-,~..J- -



,
infra estrutura acordada na respectiva lei de doag80, devem OB im6veis retornar ao municfpio,
utilizando-se do dispositivo da revers8q para tanto. Quanto ao pedido de doay<3o/concessao
realizado pelas empresas MDS Industria Florestal Uda e Madereira JD Ucla., sugere esta
Procuradora seja realizada concessao de usa de im6vel eon10 incentivo a empres8, ao inves de
doa980, no intuito de preserva9ao do patrimonio publico. Quanta ao pedido da empresa Boliche
Carazinho Uda., esta Procuradora ja manifestou parecer na jnforma9~aonO 672/2009. Nada mais a
canstar encerra-se a presente Ata. Carazinho aos qu*ro dias do mes de dezembro do ana de
dQis mil e nove. ~:~-;,,"7' d""" .. , ....•.. --- .. ':-
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Erselina Zottis




