
 

  LEI Nº 437,  DE 13 DE FEVEREIRO DE 2001.   
 

 

DISPÕE SOBRE INCENTIVOS À INSTALAÇÃO DA 

EMPRESA ISDRALIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, NO MUNICÍPIO DE GLORINHA. 

 

 

Darci José Lima da Rosa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do Sul, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 55, Inciso IV, da Lei Orgânica do 

Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte  
 

 

 

LEI: 
 

Art. 1º. Fica o Município de Glorinha autorizado a celebrar convênio com a empresa 

ISDRALIT Indústria e Comércio Ltda, do GRUPO ISDRA, para a devolução dos incrementos 

gerados pela mesma, após o início das operações, por um prazo de 12 (doze) anos. 

Art. 2º. O incremento de que trata o artigo anterior é referente a 50% (cinqüenta por 

cento) da parcela do ICMS decorrente do valor informado pela ISDRALIT, correspondente ao 

percentual de participação do Município relativo à produção da mesma. 

Art. 3º. O convênio regulará as formas e prazos de transferências dos valores gerados e 

informados pela referida empresa. 

Art. 4º. Cabe à Secretaria Municipal da Fazenda o acompanhamento e gerenciamento dos 

repasses referentes à presente Lei. 

Art. 5º. Fica o Município de Glorinha autorizado a conceder incentivo fiscal à empresa 

ISDRALIT Indústria e Comércio Ltda, do GRUPO ISDRA, constituído pela isenção dos 

seguintes tributos, pelo prazo de 12 (doze) anos a contar da data desta Lei:  

a) Imposto de Transmissão “inter vivos” de Bens Imóveis incidente sobre a 

aquisição, a qualquer título, de terrenos e ou benfeitorias para uso de sua indústria; 

b) Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxas correlatas incidentes sobre 

os imóveis de suas instalações industriais; 

c) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidente sobre as obras 

de construção civil, hidráulicas e outras obras de engenharia necessárias à instalação da 

indústria; 

d) Taxas de Licença para Execução de Obras e para Localização e Fiscalização ou 

Vistoria de Estabelecimento incidentes sobre a construção e o exercício da atividade industrial. 

Parágrafo único - A isenção de que trata a alínea “a” deste artigo é extensiva às obras 

executadas por empresas de terceirização eventualmente contratadas pela titular dos benefícios 

desta Lei. 
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Art. 6º. Se no prazo de 2 (dois) anos o acesso viário formado pela Avenida Avelino 

Maciel Neto,  antiga  Estrada da Cooperativa, não estiver inteiramente dotado de pavimentação 

asfáltica, a  empresa Isdralit ficará automaticamente  autorizada a realizá-la às suas expensas, 

ressarcindo-se  com a ampliação  em 2 (dois) anos  do prazo do incentivo autorizado pelo artigo 

1º. 

Art. 7º. Em caso de reforma tributária, os incentivos de que trata a presente Lei serão 

transferidos aos impostos e taxas que os substituírem. 

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA – RS, em 13 de fevereiro de 2001. 

 

 

 

 

Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 

 

 

Amilton José de Oliveira 

Sec. Mun. da Administração e Planejamento 

 

 

 

Renato Raupp Ribeiro 

Sec. Mun. de Obras e Viação 

 

 

 

José Alfredo Bergmüller 

Sec. Mun. da Agricultura, Ind.,  Com. e Turismo  

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 


