
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Júlio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 
 

PROJETO DE LEI Nº 045-04/2020 
 

Altera a Lei Municipal n° 7.231, de 08 de 
outubro de 2019, que autoriza o Executivo 
Municipal a efetuar a doação de bem imóvel 
à empresa Vital Indústria de Produtos para 
Nutrição Animal Ltda. 

 

 Art. 1° Altera o inciso IV do art. 2° da Lei Municipal n° 7.231, de 08 de outubro 
de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
  
 “IV - caso a Vital Indústria de Produtos para Nutrição Animal Ltda. não cumprir 
as projeções em virtude do presente incentivo, estabelecidas no Processo 
Administrativo nº 3520/2019 e n° 2116/2020, 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.” 
 

 Art. 2° Renumera o parágrafo único para §1° e cria §2° no art. 2° da Lei 
Municipal n° 7.231, de 08 de outubro de 2019, que terão as seguintes redações: 
 

 “§1° 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 subsequente, proposta esta que será analisada e 
aceita, ou não, pela Administração Municipal. 
 
 §2° Autoriza excepcionalmente em virtude da situação de calamidade pública 
prevista no Decreto n° 093, de 11 de maio de 2020, a prorrogação por 12 (doze) 
meses dos prazos dos incisos I e II.” 
 

 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  
 

GABINETE DO PREFEITO, em 23 de julho de 2020. 
 

Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela  
    Jônatas dos Santos 

Secretário da Adm. e Recursos Humanos 

 
Visto da Assessoria Jurídica 

 
_____________________ 
 

Data:  _____/_____/20___ 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
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Estrela, 23 de julho de 2020. 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 

Projeto de Lei nº 045-04/2020 
 
 
Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 045-04/2020, que altera a Lei Municipal n° 7.231, de 08 de outubro 
de 2019, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a doação de bem imóvel à 
empresa Vital Indústria de Produtos para Nutrição Animal Ltda. 

O presente projeto solicita a prorrogação por 12 (doze) 
meses do prazo para instalação da indústria Vital, tendo em vista a dificuldade 
enfrentada por esta em razão do vírus da COVID-19, que a obrigou a trabalhar com 
um quadro reduzido de colaboradores, sendo necessário essa prorrogação em virtude 
da falta de mão de obra que a empresa tem neste momento. 

Ainda, alteramos o inciso IV do art. 2° para fazer previsão 
do processo administrativo n° 2116/2020, o qual constam as novas projeções da 
empresa no caso do deferimento desta prorrogação. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 
esta Casa Legislativa, aguardamos parecer favorável dos nobres vereadores. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
João Braun 

Presidente da Câmara de Vereadores 

ESTRELA/RS 


