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PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 31/2019 

 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 

3.418/2012, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

CLEITON BONADIMAN, Prefeito Municipal de Seberi, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,  

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e que sanciona 
e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º. O § 1º do artigo 2º da Lei Municipal nº 3.418, de 11 de maio de 

2012, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 2º ... 

§ 1º Fica vedada à empresa a prática de alienação, doação, locação, 

arrendamento, cedência de uso ou dação em comodato da área objeto da 

doação, antes de transcorridos 3 (três) anos contados da data do início de 

seu funcionamento. 

 Art. 2º. O artigo 4º da Lei Municipal nº 3.418, de 11 de maio de 2012, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 4° O incentivo fiscal consistirá na isenção total do pagamento do 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel doado, pelo prazo de 

10 (dez) anos contados do dia 1º do ano seguinte ao da assinatura do 

contrato de concessão de incentivos. 

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
 SEBERI - RS, 11 DE ABRIL DE 2019. 

  
         CLEITON BONADIMAN 
        PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 31/2019 

 

O Projeto de Lei em questão altera dispositivos da Lei Municipal nº 3.418/2012. 

Primeiramente referir que a Lei Municipal nº 3.418/2012, trata da concessão de 

incentivos econômicos e fiscais a empresa Labema Alimentos Ltda., instalada em nosso 

município e em funcionamento deste maio de 2015. A razão social da empresa passou 

para Adelle Industria de Alimentos Ltda., permanecendo o mesmo CNPJ e a mesma 

atividade, desde o início das operações que ocorreu em maio de 2015. 

A empresa encaminhou expediente a Administração Municipal informando que 

está em avançadas tratativas para a alienação do empreendimento, sendo que a mesma 

manterá em funcionamento todo o empreendimento e também tem como meta, realizar 

o aumento da atividade, tanto em produção, bem como em novas atividades no 

município, melhorando assim os benefícios para a coletividade. 

Neste mesmo expediente, solicita a alteração da legislação municipal e 

consequentemente do contrato, haja vista que a Lei Municipal nº 3.418, de 11 de maio 

de 2012, estabeleceu o prazo mínimo de 10 anos de atividade, para a prática de alienação 

do imóvel doado pelo Município. Desta forma pede a redução deste prazo mínimo para 3 

(três) anos, uma vez que em caso de concretização da venda do frigorífico, a futura 

proprietária atenderá os demais preceitos contratados com esta administração 

municipal, inclusive a firmatura de aditamento contratual passando a assumir todos os 

direitos e obrigações estabelecidas no contrato, que continuará a vigorar em todas as suas 

cláusulas. 

A alteração do artigo 4º se justifica pelo fato de que não constou a data de início 

da contagem do prazo de 10 (dez) anos. 

Convicto do bom-senso dos Nobres Edis, solicito aprovação do presente Projeto 

de Lei, que certamente reverterá em condições ainda mais favoráveis a comunidade 

seberiense. 

 

Cleiton Bonadiman 

Prefeito Municipal 

 


