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PROJETO DE LEI Nº 43/2019  
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.418/2012, 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL TRANSFERIR A 
CONCESSÃO DOS INCENTIVOS DE QUE TRATA O CONTRATO DE 
CONCESSÃO DE INCENTIVOS ECONÔMICOS E FISCAIS FIRMADO 
NA DATA DE 12 DE JUNHO DE 2012 COM A EMPRESA ADELLE 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA., E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e legislação em vigor,  
  FAÇO saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 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 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a transferência da 
concessão dos incentivos de que trata o contrato de concessão de incentivos econômicos e fiscais, 
firmado na data de 12 de junho de 2012, da empresa Adelle Industria de Alimentos Ltda., 
empreendimento industrial no ramo alimentício, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº 14.808.427/0001-25, com sede administrativa na Rodovia-BR 386 Km 52 Marginal Direita, 
Bairro Boca da Picada, Município de Seberi/RS, para a empresa Seara Alimentos Ltda., do grupo JBS, 
com inscrição própria no CNPJ que será feita especificamente para a unidade processadora de carne 
suína localizada na cidade de Seberi. 
 Parágrafo único. A transferência da concessão dos incentivos de que trata o caput deste 
artigo é motivada pela venda da unidade processadora de carne suína localizada na cidade de 
Seberi, de propriedade da empresa Adelle Industria de Alimentos Ltda., para empresa Seara 
Alimentos Ltda., do grupo JBS. 
 
  Art. 4º Em virtude do acordo de compra/venda, a empresa Seara Alimentos Ltda., do grupo 
JBS, passa a ser a sucessora da empresa Adelle Industria de Alimentos Ltda., em direitos e 
obrigações, razão pela qual deverá assumir integralmente os compromissos constantes no contrato 
de concessão de incentivos econômicos e fiscais firmado na data de 12 de junho de 2012 e nas Leis 
Municipais nº 1.938, de 05 de dezembro de 2001 e 3.418, de 11 de maio de 2012, com suas 
alterações posteriores. 
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  Art. 5º A transferência do contrato de concessão de incentivos econômicos e fiscais, firmado 
na data de 12 de junho de 2012, de que trata esta lei, será realizado mediante a formalização de 
termo de aditamento contratual, onde a empresa Seara Alimentos Ltda., passa a assumir todos os 
direitos e obrigações estabelecidos no referido contrato, que continua a vigorar em todas as suas 
cláusulas. 
 
  Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 4.521, de 
10 de maio de 2019. 
 
  Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI-RS, 16 DE MAIO DE 2019. 

CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº. 43/2019 

 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente e Senhores Vereadores, 
 
Cumprimentamos Vossas Excelências, oportunidade em que encaminhamos para 

análise dos Nobres Edis o presente Projeto de Lei nº 43/2019, que altera dispositivos da Lei 
municipal nº 3.418/2012, autoriza o poder executivo municipal transferir a concessão dos 
incentivos de que trata o contrato de concessão de incentivos econômicos e fiscais firmado na 
data de 12 de junho de 2012 com a empresa Adelle Industria de Alimentos Ltda., e dá outras 
providências. 

Cumpre-nos 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. 

Solicitou ainda 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 da Lei Municipal 3.418, de 11 de maio de 2012, e se justifica pelo 
fato de que não constou a data de início da contagem do prazo de 10 (dez) anos. 

Visa também o presente Projeto de Lei, considerando acima de tudo o interesse público 
na continuidade das atividades do Frigorífico com a consequente geração de emprego e renda, 
autorizar a empresa Adelle a transferir direitos e deveres dos incentivos de que trata o Contrato 
de Concessão de Incentivos Econômicos e Fiscais, firmado na data de 12 de junho de 2012, da 
empresa Adelle Industria de Alimentos Ltda., para a empresa Seara Alimentos Ltda., do grupo 
JBS, com inscrição própria no CNPJ que será feita especificamente para a unidade processadora 
de carne suína localizada na cidade de Seberi. 
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  A empresa Seara Alimentos Ltda., do grupo JBS, quando da da transação passará a ser a 
sucessora da empresa Adelle Industria de Alimentos Ltda., em direitos e obrigações, razão pela 
qual deverá assumir integralmente os compromissos constantes no contrato de concessão de 
incentivos econômicos e fiscais firmado na data de 12 de junho de 2012 e nas Leis Municipais 
nº 1.938, de 05 de dezembro de 2001 e 3.418, de 11 de maio de 2012, com suas alterações 
posteriores. A anuência será realizado mediante a formalização de termo de aditamento 
contratual, onde a empresa Seara Alimentos Ltda., passará a assumir todos os direitos e 
obrigações estabelecidos no referido contrato, que continua a vigorar em todas as suas 
cláusulas. 

Desta forma, para, em ara que continue o bom andamento dos trabalhos realizado pelo 
serviço público municipal, submetemos a apreciação e votação do presente Projeto de Lei. 

    
Diante do exposto, considerando a legislação vigente, especialmente a realização de 

Processo Seletivo Simplificado, contamos com a proverbial atenção dos Nobres Edis, ocasião 
em que renovamos nossos protestos de consideração e respeitoso apreço, solicitamos a 
aprovação em regime de urgência da presente Projeto e Lei.  

 
 
 

CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 


