
LEI Nº 577, DE 16 DE JUNHO DE 2003. 
 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE INCENTIVOS  E 

AUTORIZA A FIRMAR CONVÊNIO PARA A INSTALAÇÃO 

DA EMPRESA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS  PLÁSTICAS 

FADA LTDA. NO MUNICÍPIO DE GLORINHA, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

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

Faço saber, em cumprimento ao disposto no 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 

INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS FADA LTDA., para sua instalação com a 

devolução dos incrementos gerados pela mesma, após o início de suas operações, conforme Protocolo 

de Intenções em anexo. 

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

cento) da parcela do ICMS decorrente do valor adicionado da Industria de Embalagens Plásticas Fada 

Ltda, correspondente ao percentual de participação do Município relativo à produção da mesma, por 

um período de 02 (dois) anos, onde deve a empresa manter no mínimo 80 (oitenta) funcionários, 

ampliando-se este período por mais 03 (três) anos caso a empresa possua no mínimo 120 (cento e 

vinte) funcionários no final do primeiro período do incentivo. 

Art. 2º.  Fica o  Município de Glorinha autorizado a conceder a isenção do IPTU (Imposto 

Predial e Territorial Urbano) sobre a área adquirida pela empresa para sua instalação, pelo período de 

10 (dez) anos, conforme Protocolo de Intenções em anexo. 

Art. 3º. Fica o Município de Glorinha autorizado, sobre sua responsabilidade, a realizar 

terraplenagem de até 10.000 m³ (dez mil metros cúbicos) de terra, na área de terras a ser adquirida 

pelo Município e vendida de forma subsidiada à empresa, conforme Protocolo de Intenções em 

anexo.    

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a escrituração definitiva do imóvel a 

empresa, nos termos do Protocolo de Intenções em anexo. 

Art. 5º. Cabe à Secretaria Municipal da Fazenda o acompanhamento e gerenciamento dos 

repasses referentes à presente Lei. 

Art. 6º. Em caso de reforma tributária, os incentivos de que trata a presente Lei serão 

transferidos aos impostos e taxas que os substituírem. 

Art. 7º. O não cumprimento dos termos da presente lei e do Convênio firmado por parte da 

empresa, acarretará, principalmente com relação a prazos, na devolução da área ou do valor gasto 

para aquisição da mesma, devidamente corrigido, com juros e correção.     

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA – RS, em 16 de junho de 2003. 

 

  Darci José Lima da Rosa 

      Prefeito Municipal 
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Maria do Carmo Webber Silveira Alba 

Sec. Mun. de Administração e Planejamento 

 

 

 

Rafael Ely Stumpf 

Sec. Mun. da Fazenda 

 

 

 

Fátima Cledi Soares Soares 

Sec. Mun. da Educação 

 

 

 

José Alfredo Bermüller 

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

 

 

 

Vânia Rúbia Knobeloch dos Santos 

Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social 

 

 

 

José Fernando Ckless Soares 

   Sec. Mun. de Obras, Viação e Serviços Públicos 

 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACORDO DE INTENÇÕES ENTRE O MUNICÍPIO DE GLORINHA E 

INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS FADA LTDA.  

 

Acordo de Intenções que entre si celebram, o Município de Glorinha e a Indústria de 

Embalagens Plásticas Fada Ltda.: 

 

O Município de Glorinha, doravante denominado MUNICÍPIO, representado neste ato pelo 

Prefeito Municipal Sr. Darci José Lima da Rosa e a empresa Indústria de Embalagens Plásticas 

Fada Ltda., doravante denominada EMPRESA, representada neste ato por seus Diretores Sr. 

Enilton Francisco Maduell Nunes e a Srª. Márcia Sassi Nunes, resolvem celebrar o presente 

ACORDO DE INTENÇÕES, mediante as condições e cláusulas seguintes:  

a) Considerando que o MUNICÍPIO, nos termos da Lei nº 268/1998, pode destinar área de terras 

para implantação de indústrias, e que o MUNICÍPIO no âmbito de seus objetivos de promover o 

desenvolvimento econômico e social, gostaria de ver instalada em seu território a EMPRESA 

para desenvolver suas atividades industriais; 

b) Considerando que a EMPRESA, atua de forma expressiva no ramo de embalagens, frascos, potes 

de material plástico e outros,  com fábrica no Rio Grande do Sul, e está interessada em implantar 

um importante projeto industrial no Município de Glorinha/RS; 

c) Considerando que os estudos e discussões preliminares realizados entre o MUNICÍPIO e os 

representantes da EMPRESA, demonstraram a viabilidade da localização pretendida e o 

atendimento dos interesses recíprocos, resolvem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 

A implementação de um projeto de instalação de uma Indústria do ramo de produtos plásticos 

no Município de Glorinha, no Rio Grande do Sul.  

 

1– Definição da área a ser adquirida 

 

O MUNICÍPIO se propõe a adquirir e escriturar uma área de terras para implantação da 

EMPRESA de até 12 (doze) hectares, ou seja, a área de terras a ser adquirida pelo Município 

e vendida de forma subsidiada à empresa. Fica desde já estabelecido que a responsabilidade 

do MUNICÍPIO, relativamente a terraplenagem e do terreno, está limitada a uma 

movimentação máxima de terra de 10.000 m³ (dez mil metros cúbicos).
  
 

 

 



CLÁUSULA SEGUNDA - DOS INCENTIVOS FISCAIS  

 

 1– Devolução do ICMS 

 

O MUNICÍPIO celebrará convênio com a EMPRESA para a devolução dos incrementos 

gerados pela mesma, referente a 50% (cinqüenta por cento) da parcela do ICMS decorrente do 

valor adicionado correspondente ao percentual de participação do Município relativo à 

produção da mesma, por um período de 02 (dois) anos, onde deve a EMPRESA manter no 

mínimo 80 (oitenta) funcionários, ampliando-se este período por mais 03 (três) anos caso a 

mesma possua no mínimo 120 (cento e vinte) funcionários no final do primeiro período do 

incentivo. 

 

2– Isenção do IPTU 

   

Considerando que o terreno a ser adquirido passará a integrar a área urbana, a EMPRESA 

pleiteia e o MUNICÍPIO concorda com a isenção do IPTU sobre o mesmo, pelo prazo de 10 

(dez) anos.  

     

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA EMPRESA JUNTO 

AO MUNICÍPIO 

 

1– Vendas   

 

A EMPRESA estima que suas vendas venham a atingir um total de R$ 50.000.000,00 

(cinqüenta milhões de reais), ao longo dos seus 10 (dez) primeiros anos de operação. 

 

2 – Geração de Impostos 

 

2.1 -  Geração de ICMS diretamente pela Empresa 

  

A geração de ICMS para o MUNICÍPIO, durante o mesmo período, está estimada em 

R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).  

 

3 – Geração de Empregos 

  



O projeto da EMPRESA, em sua primeira etapa de implantação, prevê a contratação 

de no mínimo 80 (oitenta) funcionários diretos, elevando-se este número para 120 

(cento e vinte) após 02 (dois) anos de instalação. 

 

4 – Programas Sociais  

 

- Assistência Médica para Funcionários; 

- Alimentação; 

- Fornecimento de Sacolas Econômicas; 

- Convênio com creches para filhos de funcionários. 

 

E, assim, por estarem justas e acordadas, as partes, por seus representantes, firmam o 

presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, 

para que surta os seus jurídicos e legais efeitos. 

Glorinha, 16 de junho de 2003.  

 

 

 

 

Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Enilton Francisco Maduell Nunes 

Diretor 

 

 

Márcia Sassi Nunes 

Diretora 

 

Testemunhas: 

__________________________   

 

__________________________ 


