
LEI MUNICIPAL Nº 1049/19 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019.

Autoriza o Poder Executivo Municipal receber em devolução bens
concedidos pela Lei Municipal nº 587, de 23 de abril de 2009 e destiná-los por
meio de concessão de uso, em forma de auxílio, para Instalação de Indústria.

CLAUDIOCIR MILANI, Prefeito Municipal de Vila Lângaro, no uso de
suas atribuições legais; 
         Faço saber, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza o Município receber em devolução os bens repassados
em concessão de uso para a Empresa FOX CONSTRUÇÕES LTDA, previstos na
Lei Municipal nº 587, de 23 de abril de 2009.
Parágrafo Único:  A devolução referida no caput decorre do fim das atividades da
referida empresa, nos termos de requerimento enviado ao Município,
comunicando a restituição dos bens, na forma do terreno e pavilhão edificado
sobre o mesmo.

Art. 2 Fica o poder Executivo Municipal, autorizado a conceder auxílio
para instalação Industrial à empresa CONCRELANGARO INDÚSTRIA DE PRÉ
MOLDADOS DE CONCRETO LTDA, inscrita no CNPJ n° 34.894.737/0001-17,
mediante a concessão de uso de um terreno, com área de 4.540,69,00m² (quatro
mil, quinhentos e quarenta metros quadrados e sessenta e nove decímetros
quadrados), dentro de um todo maior, constante da Matrícula Imobiliária nº 1929,
do CRI de Tapejara; e, do pavilhão edificado sobre o mesmo, atualmente com
1.550,00-m2( mil, quinhentos e cinquenta metros quadrados), junto ao Distrito
Industrial, situado na ERS 463, na localidade de Linha Scheleder,  neste
município.

Art. 3° A empresa beneficiada deverá cumprir com as obrigações
assumidas no protocolo de intenções, mantendo/gerando, no mínimo, 06 (seis)
empregos diretos, e 04 (quatro) indiretos, preferencialmente aos cidadãos do
município de Vila Lângaro.

           Art. 4º A empresa beneficiada fica obrigada a expedir notas fiscais de todos
os produtos industrializados pela mesma, através da razão social (CNPJ) da
empresa instalada em Vila Lângaro.

Parágrafo Único: Para efeito de comprovação dos rendimentos da empresa, as
Notas Fiscais deverão servir de parâmetro para auferir o faturamento, que desde a
fase inicial das atividades, deverá estar entre R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00,
mensais.

Art. 5º Caso a empresa beneficiada descumprir com as metas
estabelecidas nesta lei, deverá devolver ao município o terreno, pavilhão e demais
ampliações e benfeitorias que vierem a ser edificadas sobre os mesmos, sem que
caiba a empresa beneficiada qualquer indenização pelas mesmas.



Art. 6º A empresa beneficiada fica obrigada a iniciar suas atividades no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do Termo de Concessão Real de
Uso, que deverá ser firmado imediatamente após a publicação desta lei.
Parágrafo Único: Caberá à empresa beneficiada providenciar as licenças de
operação, ambientais e destinação de resíduos sólidos, na forma e nos prazos
previstos pelas respectivas legislações. 

Art. 7º A empresa beneficiada não poderá dar destinação diversa da
proposta, nem transferir direitos e obrigações a terceiros, sem prévia e expressa
autorização do Poder Executivo Municipal, com a aprovação do Poder Legislativo
Municipal, obrigando-se a cumprir as cláusulas estabelecidas e manter as
atividades pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos.

Art. 8° O Poder Executivo Municipal firmará contrato com a empresa
beneficiada, obediente as condições previstas nesta Lei, bem como, outras que
forem necessárias para o correto enquadramento aos ditames previstos nas Leis
Municipais n° 228/01 e 266/02, bem como, firmará escritura pública do terreno
cedido, com cláusula de reversão para o caso de descumprimento do acordo
estabelecido.

Art. 9º Transcorrido o prazo de 10 (dez) anos, do início das atividades,
uma vez cumpridas todas as metas previstas nesta lei e ao Termo de Concessão,
dará direito à empresa CONCRELANGARO INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS DE
CONCRETO LTDA, obter a titularidade definitiva sobre os imóveis referidos no art.
2º desta Lei. 
Parágrafo Único: A comprovação de que trata o caput, será feita por meio de
análise da Administração Municipal, juntamente com o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico – CODELANGARO e mediante aprovação do Poder
Legislativo Municipal. 

Art. 10° As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das
dotações previstas para o presente exercício, ficando inclusas na LDO e Plurianual
vigentes.

Art. 11º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO,
Em 05 de novembro de 2019.

Claudiocir Milani
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

Giovani Sachetti
Secretário da Administração


