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PROJETO DE LEI Nº 117, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 
 

Autoriza o Poder Executivo a 
conceder incentivo à empresa 
Assessoria e Consultoria Mônica 
Eirelli EPP. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Rio Grande do Sul,  
 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivo financeiro 

à empresa Assessoria e Consultoria Mônica Eirelli EPP, inscrita no CNPJ sob nº 
04.730.326/0001-25, consistente em 150 horas/máquina de serviços, nos termos da 
Lei nº 6.720/2001. 

 
Art. 2º Os serviços são destinados às obras de construção de um pavilhão 

industrial de 2.800m² (dois mil e oitocentos metros quadrados), localizado na 
Rodovia RSC 453, considerado como setor 50, quadra 04, lote 250. 

 
Art. 3º Os serviços poderão ser realizados com equipamentos do 

Município ou por terceirizados. 
 
Art. 4º Como contrapartida, a empresa que se instalar no pavilhão deverá 

permanecer no Município por no mínimo 5 (cinco) anos e gerar 30 (trinta) novos 
postos de trabalho. 

 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 117/2020 
             Expediente: 19491/2020 

 
SENHOR PRESIDENTE. 
SENHORES VEREADORES. 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o anexo Projeto de Lei, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo financeiro à empresa 
Assessoria e Consultoria Mônica Eirelli EPP, inscrita no CNPJ sob nº 
04.730.326/0001-25, consistente em 150 horas/máquina de serviços. 

A empresa Assessoria e Consultoria Mônica Eirelli EPP está 
desenvolvendo novos planos de ampliação de seus empreendimentos em Lajeado, 
já tendo inclusive adquirido o terreno necessário para este fim. Conforme consta no 
requerimento elaborado pela empresa, há previsão de construção de um novo 
pavilhão com 2.800m² de área construída, que será locado para uma tradicional 
indústria do Município. 

Em função dos altos investimentos necessários para a construção, a 
empresa solicitou o apoio do Município através da concessão de incentivos que 
viabilizem o empreendimento. 

Dessa maneira, o pedido foi analisado e aprovado pelo CONDEM, 
conforme ata de 28/09/2020, até o limite de 150 horas/máquina para realização dos 
serviços. Os serviços poderão ser realizados com máquinas do Município ou 
terceirizadas. 

A ampliação da estrutura da empresa possibilitará uma projeção de 
aumento do faturamento e da capacidade produtiva em torno de 30% nos próximos 
cinco anos, conforme dados apresentados pela solicitante. Além disso, a empresa 
locadora do pavilhão deverá permanecer no local por no mínimo 5 anos e gerará 30 
novos postos de trabalho. 

Diante das argumentações acima expostas e considerando o retorno 
positivo e o incremento na arrecadação tributária que pode resultar a ampliação da 
unidade, solicitamos apreciação da proposta pela Casa Legislativa em regime de 
urgência, nos termos do art. 41 da Lei Orgânica Municipal. 

Atenciosamente, 
 

LAJEADO, 10 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 


