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PROJETO DE LEI Nº 085-02/2018 
  

Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a 

doação de bem imóvel à empresa Nutritec 
Suprimentos Agropecuários Ltda. 

 
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a doação de bem imóvel à 

empresa Nutritec Suprimentos Agropecuários Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 

10.655.370/0001-10, com sede na Rua Rio Grande do Sul, nº 89, bairro Centenário, 
Lajeado/RS. 

  
§ 1º A área objeto desta Lei será destinada à instalação das atividades da 

empresa em nosso Município, gerando um aumento de empregos e arrecadação 

tributária municipal. 
 
§ 2º A área de terras a ser doada para Nutritec Suprimentos Agropecuários 

Ltda. possui superfície de 59.249,29m² (cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e 
nove metros e vinte e nove decímetros quadrados), sem benfeitorias, situada no 

Distrito de Novo Paraíso, neste Município, originária do desmembramento e posterior 
remembramento dos imóveis correspondentes às matrículas no Registro de Imóveis 

de Estrela sob os nºs 32.251 e 32.252, de acordo com o Processo Administrativo nº 
4026/2018 e Certidão nº 197-02/2018, datada de 28 de junho de 2018. 

 
§ 3º As despesas com o Tabelionato e Registro de Imóveis, oriundas desta Lei, 

serão suportadas pela empresa Nutritec Suprimentos Agropecuários Ltda. 

 
Art. 2º A empresa Nutritec Suprimentos Agropecuários Ltda. deixará como 

garantia a hipoteca de 2° grau no imóvel e 02 (dois) caminhões: o caminhão Scania/P 

250 D6X2, ano 2014, avaliado em R$ 158.914,00, e o caminhão Scania/R 480 A6X4, 
ano 2014, avaliado em R$ 315.414,00, que deverão atender as condições do inciso II, 

par. 8° do art. 4° da Lei n° 4.341/2006; que reverterão ao patrimônio público municipal, 
conforme art. 4º da Lei Municipal nº 4.341, de 29 de novembro de 2006, que dispõe 
sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do Município de 

Estrela, nas seguintes hipóteses: 
I- se a Nutritec Suprimentos Agropecuários Ltda. não se instalar no imóvel no 

prazo de um ano; 
II- se a Nutritec Suprimentos Agropecuários Ltda. desativar suas atividades antes 
de transcorridos 05 (cinco) anos, contados do recebimento do presente auxílio; 

III- se a Nutritec Suprimentos Agropecuários Ltda. desvirtuar as finalidades do 
auxílio recebido; 

IV- caso a Nutritec Suprimentos Agropecuários Ltda. não cumprir as projeções em 
virtude do presente incentivo, estabelecidas no Processo Administrativo nº 7621/2017, 
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. 
 

Parágrafo único. 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. 
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Art. 3º Demais disposições serão estabelecidas no Termo de 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 7621/2017 e ao que determina a Ordem de Serviço nº 
003/2005. 

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO, em 14 de agosto de 2018. 

 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
    Jônatas dos Santos 

Secretário da Adm. e Recursos Humanos 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 

Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 14 de agosto de 2018. 

 
Mensagem Justificativa ao 

Projeto de Lei nº 085-02/2018 

 
Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores: 

 
Encaminhamos a vossa apreciação o Projeto de Lei nº 085-

02/2018, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a doação de bem imóvel público à 

empresa Nutritec Suprimentos Agropecuários Ltda., com sede na Rua Rio Grande do 
Sul, nº 89, bairro Centenário, Lajeado/RS. 

A presente proposta tem origem no Processo Administrativo 

nº 7621/2017, atendendo ao solicitado na Ordem de Serviço nº 003/2005, que disciplina a 

documentação necessária à habilitação de repasse de auxílio financeiro por parte da 
Prefeitura Municipal de Estrela, além de obter respaldo nas Leis Municipais correlatas. 

A Nutritec Suprimentos Agropecuários Ltda. é uma empresa 
que atua na fabricação de alimentos para animais. 

A área de terras a ser doada para Nutritec Suprimentos 

Agropecuários Ltda. possui superfíc ie de 59.249,29m² (cinquenta e nove mil, duzentos e 
quarenta e nove metros e vinte e nove decímetros quadrados) e servirá para instalação 

das atividades da empresa, mediante edificação de prédio para instalação da mesma, 
gerando com isso o aumento de empregos e arrecadação.  

A área de terras foi avaliada em R$ 355.525,74 (trezentos e 
cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos),  sendo 

que conforme avaliação da Comissão Especial para Análise Técnica, a empresa poderia 

receber um incentivo até no valor de R$ 1.194.454,00 (um milhão, cento e noventa e 
quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais). 

Importante salientar, que a empresa deixará como garantia 
02 (dois) caminhões: o caminhão Scania/P 250 D6X2, ano 2014, avaliado em R$ 

158.914,00, e o caminhão Scania/R 480 A6X4, ano 2014, avaliado em R$ 315.414,00; 
que em caso de não serem cumpridas as das projeções em virtude do incentivo.  

É de grande importância a instalação dessa empresa para o 
crescimento do Município de Estrela, através do aumento da arrecadação de impostos , 

visto o retorno que a empresa dará, além de transferência de sua frota de 

aproximadamente 120 veículos, para o Município de Estrela, e considerando, também, 
tratar-se de questão de cunho social, pois visa à geração de mais empregos. 

Segue em anexo cópia das matrículas nºs 31.251 e 31.252, a 

serem desmembradas e posteriormente remembradas, e laudo de avaliação da área a ser 
doada para empresa. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei e 
ficamos no aguardo da emissão de Parecer. 

 

Atenciosamente, 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito  de Estrela 

Ex.mo Senhor 

Marco Aurélio Wermann 
Presidente da Câmara de Vereadores 

ESTRELA/RS 


