
LEI Nº 1.079, DE 01 DE JUNHO DE 2011 
 
 

Autoriza a concessão de incentivos a 
Empresa. 

 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 

 
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder incentivos a Empresa Latsul - Indústria e 

Comércio de Laticínios, CNPJ n° 12.939.921/0001-01, nos termos da Lei Municipal nº 492, de 28 de janeiro 
de 2003 e suas alterações, para o desenvolvimento de atividades ligadas a laticínios, com implantação inicial 
de um posto de resfriamento de leite na localidade de Assis Brasil, Município de Nova Ramada, com 
capacidade instalada de 50.000 (cinqüenta mil litros) de leite dia, conforme intenções de investimentos da 
Empresa, Protocolado sob nº 272/2011, através dos seguintes benefícios: 
 I – Doação de uma fração de terras, patrimônio nº 0831, com área de 10.000m², sem benfeitorias, 
situado na localidade de Assis Brasil, Matrícula nº 1.629, uma fração de terras, patrimônio nº 4034, com 
área de 30.000 m², sem benfeitorias, situado na localidade de Assis Brasil, Matrícula nº 7.213, ambas 
registradas no Registro de Imóveis de Ajuricaba – RS e um Prédio de alvenaria medindo 28,80m x 8,80m, 
patrimônio nº 0831, sendo que: 
 a) a doação dos imóveis será com encargo, impondo ao donatário incumbência em seu benefício, 
revertendo ao Município na hipótese de paralisação das atividades da Empresa; 
 b) a doação dos imóveis será pelo prazo de 10 anos, tornando-se permanente após esse período, caso 
a empresa tenha cumprido todos os compromissos estabelecidos no Contrato; 
 c) a reversão da doação dar-se-á sem direito a qualquer indenização pelas benfeitorias construídas, 
cujo valor será considerado como remuneração pelo uso do imóvel; 
 d) a doação a ser efetuada pelo Município será precedida de avaliação dos imóveis. 

II - Restituição de 50% (cinqüenta por cento) do retorno do ICMS, referente ao acréscimo que o 
Município obtiver na participação no produto da arrecadação desse imposto, decorrente do aumento do 
Valor Adicionado Fiscal – VAF produzido pelo empreendimento incentivado, deduzido a média de 
crescimento do VAF municipal dos últimos 10 anos, ocorrendo a partir do exercício em que o incremento 
da arrecadação se efetivar, limitado a 10 anos ou até restituição total dos investimentos  realizados, para 
tanto: 

a) a Empresa beneficiada deverá comprovar os investimentos; 
b) a restituição do retorno do ICMS cessará imediatamente por paralisação das atividades da 

Empresa beneficiária. 
III – Instalação de Poço Artesiano com autorga do uso da água em nome da Empresa beneficiada; 
IV – Serviço de aterro, terraplenagem, transporte de terras e similares, até o limite previsto na Lei 

Municipal nº 492, de 28 de janeiro de 2003 e suas alterações. 
Art. 2º Fica também o Executivo Municipal autorizado a firmar contrato ou convênio com a empresa 

beneficiada. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul em 01 de Junho de 

2011. 
Elton Rehfeld 

Prefeito Municipal  
Registre-se e Publique-se 
        
            Alfredo Höring 
Secretário Municipal de Administração 


