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 Autoriza o poder executivo a 

conceder incentivo à Empresa. 

 

 

EMANUEL HASSEN DE JESUS, Prefeito Municipal de Taquari, Estado do 

Rio Grande do Sul, 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei Orgânica do 

Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivo à Empresa 

ZANC TELEATENDIMENTO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA, inscrita no 

CNPJ 89.539.977/0001-95, com sede na Avenida Duque de Caxias, 408, 1º andar, São 

Paulo, SP, destinado a estimular o desenvolvimento Industrial do Município, obedecidos os 

critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 1.493, de 07 de junho de 1994.  

Art. 2º O incentivo de que trata a presente Lei, corresponde a cedência, por 10 

anos e posterior doação, de um imóvel com no mínimo 3500 m
2
 de área construída, 

adequada a instalação de pelo menos 650 posições de atendimento (PA’s), mais uma área de 

estacionamento para 20 veículos, de acordo com projeto básico a ser apresentado pela 

empresa.  

Art. 3º Para a concessão dos incentivos descritos na presente Lei, a empresa 

compromete-se a: 

I – gerar, após a cedência formal do prédio nas condições solicitadas, a abertura 

de 400 novos postos de trabalho no Município de Taquari no prazo de 06(seis) meses do 

inicio das atividades, ampliando para 600 postos de trabalho em até 12(doze) meses;  

II - viabilizar, através de convênio ou outro instrumento a ser firmado com a 

Câmara de Dirigentes Lojistas-CDL local, que, do total do valor mensal da folha de 

pagamento dos trabalhadores da unidade do MUNICÍPIO DE TAQUARI, 30% sejam 

possíveis de serem gastos com desconto em folha no comércio local;  

III - contratar prioritariamente mão-de-obra e serviços, diretos ou indiretos, do 

MUNICÍPIO DE TAQUARI;  

IV - recuperar e conservar, de acordo com projeto a ser elaborado pelo 

MUNICÍPIO DE TAQUARI, a praça Dom Pedro II, bairro Praia, em Taquari.  

Art. 4º Para a concessão dos incentivos descritos na presente Lei, o Município 

compromete-se a: 

I - viabilizar a construção ou reforma de prédio, com no mínimo 3500 m
2
 de área 

construída, adequada a instalação de pelo menos 650 posições de atendimento (PA’s), mais 

uma área de estacionamento para 20 veículos, de acordo com projeto básico a ser 

apresentado pela empresa; 
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II - realizar o cadastro inicial dos trabalhadores junto ao SINE e a seleção prévia 

dos trabalhadores, de acordo com os requisitos mínimos  estabelecidos  pela empresa;  

III - Conceder a doação definitiva do imóvel objeto do incentivo,  à empresa 

ZANC TELEATENDIMENTO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA após o prazo de 

10 anos de sua instalação, desde que mantida a média mensal de 600 (seiscentos) 

funcionários, durante o referido período: 

a. para o cálculo da média serão desconsiderados os primeiros 12(doze) meses, 

considerando o período de transição, onde o número de funcionários será gradativo; 

b. a média de empregos gerados será calculada a partir da apresentação mensal 

da RAIS ao Município de Taquari. 

Art. 5º O incentivo de que trata a presente  Lei será concedido mediante: 

I – requerimento da interessada dirigida ao Prefeito Municipal; 

II – cópia do ato constitutivo da entidade, devidamente registrado; 

III – prova de regularidade quanto a tributos e contribuições federais, estaduais e 

municipais, assim como das contribuições previdenciárias e do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS; 

 IV – projeto do investimento que pretende realizar, compreendendo projeção do 

faturamento mínimo, estimativa do ISS a ser gerado, projeção do número de empregos 

diretos e indiretos, a serem gerados, prazo para o início de funcionamento da atividade 

industrial e estudo da viabilidade econômica do empreendimento; 

 V – projeto de preservação do meio ambiente e compromisso formal de 

recuperação dos danos que vierem a ser causados pela empresa referida; 

 VI – certidão negativa judicial e de protesto de títulos da Comarca da sede da 

Empresa. 

Parágrafo único.  Além dos constantes neste artigo, outros documentos poderão 

ser solicitados pela Administração Municipal. 

 Art. 6º O requerimento de que trata o art. 5º, deverá ser acompanhado, ainda, de 

memorial com os seguintes elementos: 

 I – valor inicial do investimento; 

 II – área necessária para a instalação; 

 III – absorção inicial de mão-de-obra e sua projeção para os próximos 10 anos; 

 IV – viabilidade de funcionamento regular; 

 V – comprovação de idoneidade financeira e demonstração das disponibilidades 

financeiras para aplicação. 

 Parágrafo único. Outras informações poderão ser solicitadas pela 

Administração Municipal. 

Art. 7º Todos os funcionários deverão ter suas carteiras profissionais assinadas e 

efetuado o pagamento de todos os encargos sociais previstos em lei, além de manter os 

impostos em dia. 
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Art. 8° Na hipótese de a empresa não se instalar no imóvel cedido pelo 

município, não cumprir com o disposto nesta lei ou por cessação das atividades da empresa, 

a posse do imóvel ora cedido, reverterá ao Município. 

Parágrafo único.  Aplicar-se-á multa no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro 

milhões de reais) como indenização pela execução das reformas e ampliações realizadas no 

referido imóvel.   

Art. 9º O Município deverá indenizar a empresa, no valor da avaliação do 

imóvel, acrescido de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), caso em que a mesma 

cumpra as obrigações constantes nesta lei, na hipótese em que: 

I- fique impossibilitado de entregar o imóvel, por qualquer motivo; 

II-   revogue ou faça qualquer alteração de lei e/ou contrato, sem a concordância 

da empresa, após sua instalação.  

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 19 de maio de 

2017. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Emanuel Hassen de Jesus 

                                                                                                              Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

Adair Alberto Oliveira de Souza 

Secretário Municipal da Fazenda 
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Exp. de Motivos n° 026/2017                           Taquari, 11 de maio de 2017.  

 

 

 

Senhor Presidente: 

 

Ao saudá-lo cordialmente, servimo-nos do presente, para encaminhar  projeto de 

Lei que visa obter-se autorização para a concessão de  incentivos à empresa ZANC 

TELEATENDIMENTO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO  LTDA, inscrita no CNPJ 

CNPJ 89.539.977/0001-95, destinado a viabilizar  sua instalação na cidade e a geração de 

centenas de empregos,  de  acordo com os critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 1.493, 

de 07  de junho de 1994. 

A temática contida na presente proposta está vinculada ao Programa de 

 Desenvolvimento Industrial de Taquari – PROTAQ, que tem por objetivo  fomentar a 

economia local, tendo em vista a carência de empregos  experimentada no momento atual. 

Desnecessário descrever a grave crise de empregos que o país, o estado  e 

consequentemente o município enfrentam no presente momento. São  milhões de 

desempregados, número este que aumentou significativamente  no último ano a partir do 

desmonte da indústria nacional.  

Infelizmente, em Taquari o problema do emprego é antigo. A última  empresa de 

porte médio/grande que se instalou na cidade foi ainda nos  anos 90: a Mita S.A. Desde 

então, o município tem enfrentando  dificuldades nesta área. Não aproveitamos, inclusive, o 

período de  enorme crescimento do país na primeira década dos anos 2000.  

Agora, surge esta oportunidade, que produzirá imediatamente após a  instalação 

da empresa, a abertura de 400 novos postos de trabalho. Tal  número é absolutamente 

significativo e será aumentando após um ano  para 600 postos de trabalho. Para tanto, o 

Município deverá, entre  outras obrigações, viabilizar um prédio, novo ou reformado, com 

no  mínimo 3500 metros quadrados, adaptado para a instalação de pelo menos  650 posições 

de trabalho de acordo com as necessidades da empresa.  

A opção principal é a reforma do antigo prédio do Seminário Seráfico /  IDESC, 

de propriedade do município e que outrora fora doado para uma  instituição sem qualquer 

garantia ou contrapartida objetiva. Agora, a  doação se dará após 10 anos, desde que mantida 

a média mensal de 600  empregos no período, conforme descrito no presente Projeto de Lei. 
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Como é de conhecimento de Vossas Excelências e amplamente divulgado na  imprensa 

local, o presente projeto foi debatido em audiência pública e  em inúmeras reuniões com a 

empresa, para a construção da melhor  proposta que fosse viável para o município e para o 

empreendedor.  

Desta forma, se mostra necessária a aprovação do presente projeto,  como forma 

de estimular o desenvolvimento Industrial do Município. 

Na certeza de que o presente projeto merecerá a minuciosa análise por  parte dessa Casa 

Legislativa, firmamo-nos. 

 

 

     Atenciosamente,    

                  

Emanuel Hassen de Jesus 

Prefeito Municipal 

Excelentíssimo Senhor 

Ademir Bica Fagundes 

DD. Presidente da Câmara de Vereadores 

Taquari – RS 

 

 

 


