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PROJETO DE LEI Nº 251-01/2013 

 
Autoriza o Poder Executivo a conceder 
auxílio financeiro à Transnel Transportes e 
Locações de Veículos Ltda. 

 
Art. 1º  Autoriza o Poder Executivo a conceder um auxílio financeiro, no valor 

limite de R$ 44.954,00 (quarenta e quatro mil novecentos e cinqüenta e quatro reais), 
à Transnel Transportes e Locações de Veículos Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 
03.414.775/0001-00, com sede na Rua Alberto Torres, nº 613 - sala 501, Bairro 
Centro, Lajeado/RS. 

  
Parágrafo único.  O valor do auxílio de que trata o caput deste artigo será 

repassado em parcela única e servirá para custear despesas com terraplanagem, 
conforme plano de aplicação constante no Processo Administrativo nº 3561/2013. 

 
Art. 2º  A empresa beneficiada deverá prestar contas do auxílio recebido, junto 

ao setor competente da Prefeitura Municipal de Estrela, no prazo máximo de 120 
(cento e vinte dias), contados da assinatura do contrato, através de documentos que 
comprovem a correta utilização dos recursos. 

 
Art. 3º A empresa beneficiária deverá ressarcir aos cofres públicos o valor 

repassado por intermédio da presente Lei em caso de: 
I- desativação das atividades da empresa antes de transcorridos 05 (cinco) anos, 

contados do recebimento do presente auxílio; 
II- desvirtuação das finalidades do auxílio recebido; 
III- não cumprimento das projeções em virtude do presente incentivo, 

estabelecidas no Processo Administrativo nº 3561/2013, principalmente no que 
se refere ao formulário para análise de concessão de Auxílios Financeiros – 
item 11 da Ordem de Serviço nº 003, de 30 de maio de 2005. 

 
§1º No caso do não cumprimento integral das projeções em virtude do 

incentivo, de que trata o inciso III deste artigo, a empresa beneficiária poderá 
encaminhar ao Município proposta escrita e com justificativa plausível de 
compensação do déficit no ano subseqüente, proposta esta que será analisada e 
aceita, ou não, pela Administração Municipal. 

 
§2º Ficará assegurado, como garantia ao Município, um Semi-Reboque Bi-

Trem, ano/modelo 2006/2006, marca Ellfen, placas INL 0020 e INL 0021, de 
propriedade da Transnel Transportes e Locações de Veículos Ltda., o qual passará a 
integrar o patrimônio do Município, ocorrendo qualquer das hipóteses contidas nos 
incisos deste artigo e não havendo o ressarcimento dos valores conforme 
estabelecido. 

 
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 

dotação orçamentária: 
Orgao .......: 10  SECR MUN PLANEJAMENTO E DESENV E CONOMICO 
Unidade .....:  01  SECR MUN PLANEJAMENTO E DESENV ECONOMICO 
23.691.1005.2068      FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO 
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Art. 5º  Demais disposições serão estabelecidas no Contrato a ser celebrado 
entre as partes, atendendo ao disposto na presente Lei, bem como, no que couber, 
aos preceitos das Leis Municipais que tratam da Concessão de Auxílios, 
principalmente aos constantes na Lei 4.341, de 29 de novembro de 2006, bem como 
ao Processo Administrativo nº 2877/2011 e ao que determina a Ordem de Serviço nº 
003/2005. 

 
Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO , em 09 de dezembro de 2013. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 09 de dezembro de 2013. 

 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 251-01/2013 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a vossa apreciação o Projeto de Lei nº 251-

01/2013, que autoriza o Poder Executivo a conceder um auxílio financeiro, no valor limite 
de R$ 44.954,00 (quarenta e quatro mil novecentos e cinqüenta e quatro reais), à Transnel 
Transportes e Locações de Veículos Ltda., com sede na Rua Alberto Torres, nº 613 – sala 
501, Bairro Centro, Lajeado/RS. 

A Transnel atua no ramo de transporte rodoviário de carga e 
transporte rodoviário de produtos perigosos. Possui sua sede no Município de Lajeado, 
mas optou por mudar e está investindo em nosso Município, gerando renda e emprego 
para os moradores de nossa cidade. 

A empresa solicitou auxílio financeiro para cobrir despesas 
com terraplanagem na área com 17.000,00m² situada na Estrada Municipal Marino 
Gorgen, de propriedade da Transnel. 

O devido empreendimento será para instalação da empresa 
transportadora, que atualmente está situada no município vizinho. O intuito do 
investimento é além de construir a sede própria da empresa, fazer com que isto se traduza 
em redução dos custos do negócio, visto que parte dos serviços atualmente terceirizados 
serão executados com estrutura própria, como: lavagem, abastecimento, serviços de 
manutenção, borracharia, entre outros. 

Na área também será possível manter em um único espaço a 
frota da empresa quando os veículos não estiverem em viagem, zelando pela segurança 
destes. 

Foram analisados tecnicamente todos os documentos 
apresentados pela empresa e, considerando as perspectivas de valor adicionado 
agregado e as demais projeções da Transnel, a participação do município é viável. 

Constará como cláusula da Lei a necessidade de 
permanência da empresa beneficiada em Estrela por, pelo menos, 05 (cinco) anos. 

Segue anexo, para conhecimento dos edis, cópia do plano 
de aplicação dos recursos a serem repassados, que visam auxiliar no pagamento das 
despesas com terraplanagem, bem como, dos documentos do bem dado em garantia. 

Assim, avaliando a importância do presente Projeto de Lei 
para o crescimento do Município, através do aumento da arrecadação de impostos e 
geração de novos postos de trabalho, encaminhamos o mesmo para análise e posterior 
emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Ex.mo Senhor 
José Itamar Alves 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


