
  

PROJETO DE LEI  Nº 026-02 / 2018 

 
Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.310/2011 e 
dá outras providências. 

 
 
   SANDRO RANIERI HERRMANN Prefeito Municipal de COLINAS, 
estado do Rio Grande do Sul, 
   FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 
 
         Art. 1º - É excluído o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal nº 1.310-
03/2011, de 16 de junho de 2011, que trata da concessão de incentivo à Empresa COLINA 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME, sendo alterada a redação do parágrafo 1º 
que passa a ter o seguinte teor:  
   “§ 1º - A forma de incentivo enunciada neste artigo efetivar-se-á 
mediante escritura pública”. 
 
   Art. 2º - É excluída a alínea “c” do artigo 5º da Lei Municipal nº 1.310-
03/2011, de 16 de junho de 2011, com a alteração das alíneas “a” e “b”, que passam a constar 
com a seguinte redação: 
 “a) é ampliado o prazo de permanência da donatária em atividade no Município por 
mais 02 (dois) anos, totalizando 10 (dez) anos, contados do recebimento do imóvel através 
de Escritura Pública; 
 b) é aumentado o número mínimo de empregos diretos a serem gerados e/ou 
mantidos para 05 (cinco) contratados”. 
       
   Art. 3º - Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei nº 1.310-
03/2011, de 16 de junho de 2011. 
 
   Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
   Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 13 de agosto de 2018. 
 
 
 
                    SANDRO RANIERI HERRMANN 
                      Prefeito Municipal. 
 
 
 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA DO 
PROJETO DE LEI Nº 026-02 / 2018 
      COLINAS, RS, 13 de agosto de 2018. 
 
 
 Senhor Presidente, 
 Senhoras e Senhores Vereadores: 
 
 A Empresa COLINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME, foi beneficiada com 
incentivos do Poder Público no ano de 2011, objetos da Lei Municipal nº 1.310-03/2011, tendo na ocasião 
recebido, em doação, uma área de terras de 2.025,01 m2, além de um recurso financeiro no valor de R$ 
35.000,00, para a sua instalação no Distrito Industrial, nas atividades definidas nas propostas apresentadas. 
 Seguindo orientações legais, os incentivos foram concedidos mediante escritura pública e Contrato 
Administrativo, com o estabelecimento de Cláusula de Reversão averbada na matrícula da área. Essa 
cláusula está hoje dificultando a obtenção de financiamentos para a ampliação das atividades da Empresa, 
uma vez que os agentes de crédito (bancos) têm restrições em admitir que um imóvel nessa condição 
possa ser oferecido como garantia, por não estar livre e desembaraçado.. 
 Faltando menos de um ano para o decurso do prazo mínimo de permanência da Empresa no 
Município, em atividades, a sua direção postula uma mudança nos critérios de adoção da Cláusula de 
Reversão, § 1º do artigo 1º da referida Lei, para que ela possa buscar recursos de terceiros, através de 
linhas de crédito. A Administração Municipal, sensível às necessidades da beneficiária, entende ser 
possível proporcionar-lhe a oportunidade de retirar o gravame da matrícula, dando condições para a busca 
de recursos, mediante a utilização do imóvel, na condição de garantia real. Em contrapartida a incentivada 
propõe aumentar para um total de 10 anos a sua permanência, proposição da “alínea a” do artigo 5º. 
 Evidentemente que esse procedimento somente poderá ser formalizado com o consentimento do 
Legislativo Municipal, através da alteração da Lei autorizativa do incentivo, com a compreensão, 
inclusive, de que esta decisão não signifique um precedente na política de incentivos, mas sim, trata-se de 
um crédito, uma aposta, que se está dando a uma empresa que está aqui estabelecida, que busca o 
crescimento, a ampliação, a oferta de mais empregos, por vislumbrar um horizonte de boas perspectivas e 
oportunidades.  
 Então, na impossibilidade de o Município conceder, neste momento, novos incentivos ao 
empreendimento este apoio proposto será de fundamental importância e imprescindível para a sua melhor 
estruturação, melhoria nas suas condições de trabalho e a desejada expansão, que poderá ser uma 
oportunidade única, que a sua área de ação está a oferecer. 
 Sabemos que os empresários já expuseram esta situação em contato com Vossas Senhorias e neste 
sentido contamos com a acolhida e pronta aprovação desta matéria. 
 Atenciosamente, 
  
 
 
        SANDRO RANIERI HERRMANN, 
          Prefeito Municipal 
 
 
 
Ilustríssimo Senhor 
Vereador FABIEL ADOLFO ZARTH 
M. D. Presidente da Câmara de Vereadores 
COLINAS – RS. 
   


