
                                     LEI N°°°° 529/2003                                                   de 04 de Julho de 2003. 
 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER INCENTIVOS À EMPRESA 
LUIS CARLOS COPETTI, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N° 492/2003, e dá outras 
providências”. 

 
HARDI MILTON EICKHOFF, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. 

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte; 
 
 
 

LEI: 

 
 
Art.1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivos à empresa Luis Carlos Copetti, inscrita no 
CNPJ sob o n° 89.653.513/0001-05, visando a instalação de indústria de calçados no Município, de acordo com 
a Lei Municipal n° 492/2003, de 28 de janeiro de 2003. 
 
Art.2° - Os incentivos serão concedidos de acordo com o artigo 3° da Lei Municipal n° 492/2003, conforme 
abaixo especificados: 
I – Concessão de Uso Gratuito do prédio municipal destinado a instalação da Indústria, localizado em 
Formigueiro, onde funcionava a Escola Municipal Almirante Tamandaré; 
II – Concessão de empréstimo financeiro, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo o valor de R$ 
22.000,00 (vinte e dois mil reais) para aquisição de equipamentos e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) 
destinados ao pagamento dos salários e encargos; 
III – Pagamento do consumo de energia elétrica pelo período de até doze meses, limitado ao valor de R$ 300,00 
(trezentos reais) mensais; 
IV – Isenção do Alvará de funcionamento da Empresa; 
V – Isenção da tarifa de água pelo período de até doze meses; 
VI – Apoio na infra-estrutura, através da adequação e melhoramentos do prédio, mediante prestação de 
serviços e aquisição de materiais no valor de até R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais); 
VII – Apoio da Municipalidade através da prestação de outros serviços necessários para a instalação da 
indústria. 
 
Art.3° - A concessão de empréstimo será efetuada mediante assinatura de Contrato Administrativo de 
Concessão de Empréstimo, com base na Carta de Intenções, assinada entre o Município e a Empresa. 
§1° - Fica estabelecido prazo máximo de carência de doze meses. 
§2° - O valor será atualizado pelo IGPM e aplicado juros de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
§3° - A empresa poderá efetuar o pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais. 
§4° - O atraso do pagamento das parcelas sujeitará a Empresa às penalidades do Código Tributário Municipal e 
Lei Municipal n° 297/2001. 
§5° - O atraso no pagamento de duas parcelas consecutivas antecipará o vencimento do saldo devedor, 
servindo o contrato de título executivo. 
 
Art.4° - As máquinas e/ou equipamentos adquiridos pela Empresa com recursos do empréstimo, serão dados 
em garantia, devendo a empresa indicar outros bens de sua propriedade para preenchimento do valor total do 
empréstimo. 
Parágrafo Único: As máquinas e/ou equipamentos dados em garantia serão avaliados pelo Município através 
da contratação de serviço especializado. 
 
Art.5° - O Município revogará a concessão dos benefícios no caso de violação ao disposto na Lei Municipal n° 
492/2003, ou por descumprimento, por parte da Indústria, das cláusulas contratuais. 
 
 
 

 



    2

 
Art.6° - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONÔMICO 
01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONÔMICO 
22 – Indústria 
22.661 – Promoção Industrial 
22.661.0013 – Assistência Financeira 
22.661.0013.1.046 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – PRODESES 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo            
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
4.5.90.66.00 – Concessão de Empréstimos e Financiamentos        
 
Art.7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em 
04 de Julho de 2003. 
 
 
 

HARDI MILTON EICKHOFF 
        Prefeito Municipal   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Registre-se e Publique-se: 
 
 

       Adriana Cristine Mäger                         
  Sec. Mun. de Administração e Planejamento 


