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Mensagem n.º 85 
 

 
Senhor Presidente: 

  
Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa Colenda casa 

legislativa os projetos de Lei que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo à 

empresa Master Eggs Indústria e Comércio Ltda e dá outras providências”, em regime de urgência, 

urgentíssima. 

O Município de Feliz, no ano de 2016, desapropriou uma área de 78.885,00 m², na 

localidade de Escadinhas, a fim de utilizá-la para a atração de empresas e consequente fomento à 

economia do Município. 

A partir da aquisição da área, a Administração Municipal iniciou um trabalho visando 

suprimir a vegetação da área e execução de serviços de terraplenagem, a fim de permitir a 

utilização da área. 

Paralelamente, tiveram início diversas tratativas com empresas interessadas em 

utilizar a área. Cita-se como exemplo a Master Eggs Indústria e Comércio Ltda, a qual trabalha no 

processamento de ovos, fornecendo no mercado o ovo líquido pasteurizado. 

A intenção da administração Municipal era de finalizar a negociação com a referida 

empresa logo após o término dos serviços de supressão vegetal e terraplenagem. Contudo, diante 

de uma mudança do cenário econômico, bem como da estratégia de instalação da empresa, a 

mesma procurou o Município solicitando de imediato a cedência da área, se responsabilizando 

inclusive pelos serviços de supressão vegetal e terraplenagem. 

Diante dos fatos, e uma vez que já havia uma sinalização positiva para fins de 

concessão de incentivos para a instalação da referida empresa, emitida pela Comissão de Análise 

das Concessões de Incentivos Financeiros a empresas, conforme Ata 001/2017, de fevereiro de 

2017, a Administração Municipal optou em levar este novo pedido à Comissão, buscando a sua 

deliberação e sugestão. 

Além disso, tendo em vista os trabalhos de supressão vegetal e serviços de 

terraplenagem, que serão suportados na grande maioria pela empresa, a Comissão concordou com 

o pedido da empresa, sugerindo a concessão de 450 horas de serviços de Caminhão trucado e 100 

horas de serviços de trator esteira, ambos de propriedade do Município de Feliz, os quais atuarão 

na execução do serviço de supressão vegetal e terraplenagem da área objeto da concessão de 

direito real de uso. 

 

Excelentíssimo Senhor 
Leonardo Mayrer 
Presidente Câmara de Vereadores de Feliz 
Nesta 
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Os serviços de Supressão Vegetal e Terraplenagem deverão respeitar o projeto 

elaborado pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura de Feliz, bem como os termos e 

condições do Alvará de Licenciamento Florestal para Supressão de Vegetação n.º 005/17, ficando a 

Master Eggs Indústria e Comércio Ltda autorizada a fazer uso de uma área superficial de 

30.428,47m² para fins de execução dos referidos serviços. 

A empresa estará aplicando para sua instalação o montante de R$ 5 milhões, 

conforme Projeto de Solicitação de Incentivo encaminhado pela mesma. Além disso, buscará 

absorver dentro do possível a mão-de-obra local, e gerará dentro de 10 anos em torno de 800 mil 

em valor adicionado e dentro de 15 anos gerará 1,8 milhões de valor adicionado. 

Em contra partida, a empresa estará se comprometendo a permanecer no mínimo 

10 anos no Município, gerando o seguinte valor adicionado nos próximos 10 anos, sendo o valor de 

R$ 795 mil em 2017, 2,2 milhões em 2018, 3 milhões em 2019, 3,3 milhões em 2020, 3,8 milhões 

em 2021, 4,2 milhões em 2022, 4,6 milhões em 2023, 5 milhões em 2024, 5,5 milhões em 2025 e 

6,1 milhões em 2026. Além disso, absorver dentro do possível mão de obra local, sendo que em 

2017 deverá ter gerado no mínimo 14 postos de trabalho e manter os veículos da empresa 

emplacados na cidade da Feliz. 

Por fim, considerando todos os aspectos mencionados, somado ao retorno tributário 

a ser gerado pela empresa, e os compromissos e contrapartidas a serem assumidas por ela, que 

demonstram a seriedade e comprometimento com seus planos de expansão, a Administração 

encaminha o presente Projeto de Lei que visa conceder incentivos à empresa Master Eggs Indústria 

e Comércio Ltda para fins de instalação da sua planta industrial no Município de Feliz. 

Na certeza da aprovação deste, renovamos votos de elevado apreço e 

consideração. 

 

  Feliz, 22 de maio de 2017. 

 
 

Prefeito Municipal de Feliz. 
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PROJETO DE LEI N.º 70 / 2017. 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 
incentivo à empresa Master Eggs Indústria e 
Comércio Ltda e dá outras providências.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, com base na Lei Orgânica do Município, sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder incentivo à empresa Master 
Eggs Indústria e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ nº 26.720.570/0001-40, para fins de instalação de 
sua planta industrial, e consequente geração de empregos, renda e retorno tributário, conforme 
segue: 

 I – Concessão de direito real de uso de uma área de terra, com benfeitorias, com área 
superficial de 14.000,00m

2
, que está situada dentro de uma área de 78.885,00m², estando esta 

situada dentro de área maior de 88.885,00m², matriculada sob nº 7445 do Registro de Imóveis de 
Feliz, Livro nº 02, situada em zona industrial do Município de Feliz/RS, na localidade de 
Escadinhas, desapropriada através do Decreto Municipal nº 3.524, de 20 de janeiro de 2016. 
 
 II – 450 horas de serviços de Caminhão trucado e 100 horas de serviços de trator esteira, 
ambos de propriedade do Município de Feliz, os quais atuarão na execução do serviço de 
supressão vegetal e terraplenagem da área objeto da concessão de direito real de uso. 
 

Parágrafo único: Os serviços de Supressão Vegetal e Terraplenagem deverão respeitar o 
projeto elaborado pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura de Feliz, bem como os termos e 
condições do Alvará de Licenciamento Florestal para Supressão de Vegetação n.º 005/17, ficando a 
Master Eggs Indústria e Comércio Ltda autorizada a fazer uso de uma área superficial de 
30.428,47m²para fins de execução dos referidos serviços. 

 
  Art. 2º A concessão de incentivos tem como base as previsões das Leis Municipais nº 552, 
de 24.03.86, nº 1.184, de 08.07.97, nº 1.723, de 11.08.04 e nº 2.268, de 26.05.09 e Decreto nº 
1.370, de 30.04.98, Ata da Comissão de Análise da Concessão de Incentivos, e demais dispositivos 
legais aplicáveis, visando o incremento e diversificação da indústria local, geração de empregos, 
renda e retorno tributário. 

Art. 3º O Município encaminhará a escritura de concessão de direito real de uso somente 
após a imissão de posse por parte do Poder Judiciário, bem como a obtenção, pela empresa, da 
Licença Previa e de Instalação Unificada – LPI e da Licença de Operação - LO, sendo suportado 
pelo Município a contratação de empresa especializada para encaminhamento destas licenças.  

Parágrafo Único: Na hipótese de não ocorrência da imissão de posse, fica esta Lei sem 
efeitos. 

Art. 4º Após a obtenção da propriedade do imóvel por parte do Município, a concessão de 
direito real de uso será convertida em doação, permanecendo as demais avenças estipuladas nesta 
Lei e no Termo de Compromisso. 

Art. 5º A empresa beneficiada deverá, em razão dos benefícios concedidos cumprir com as 
obrigações, responsabilidades e penalidades estipuladas no Termo de Compromisso a ser firmado 
com o Poder Executivo.  
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Art. 6º O imóvel descrito no inciso I do art. 1º reverterá ao patrimônio do Município se a 
empresa não cumprir com as disposições do Termo de Compromisso. 

§ 1º Na hipótese de descumprimento das responsabilidades impostas no Termo de 
Compromisso, a empresa deverá apresentar justificativa, solicitando ampliação do prazo 
inicialmente previsto. 

§ 2º A justificativa será direcionada à Comissão de Análise da Concessão de Incentivos 
Financeiros a Empresas, a qual caberá a avaliação e deliberação sobre a mesma, mediante 
parecer. 

§ 3º Eventuais prorrogações de prazo limitam-se a motivos ocasionados por comprovado 
impedimento ou de reconhecida força maior, ficando a empresa isenta de penalidades. 

Art. 7º O Município deverá fazer constar na escritura ou no termo de concessão de direito 
real de uso, devidamente averbado junto ao Cartório de Registro de Imóveis, a reversão do imóvel e 
suas benfeitorias ao patrimônio público, em caso de descumprimento das avenças acordadas por 
ocasião da assinatura do Termo de Compromisso firmado entre a beneficiária e o Município, bem 
como a possibilidade do ressarcimento da empresa. 

Parágrafo Único: A cláusula de que trata o caput será retirada somente após o cumprimento 
dos prazos de que trata o Termo de Compromisso. 

Art. 8º As despesas com escrituração do imóvel serão suportadas pelo donatário. 

Art. 9º Fica concedido à Master Eggs a realização de opção de compra do imóvel doado, 
observado o disposto no art. 4º, a qual, uma vez efetivada, torna sem efeitos o disposto no art. 5º e 
6º da presente Lei. 

§ 1º A opção de compra somente poderá ser realizada após o início do processo produtivo 
da empresa, além da obtenção da propriedade do imóvel pelo Município. 

§ 2º Na hipótese de efetivação da opção de compra, fica estipulado o valor de R$ 
175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) pelo imóvel, a ser corrigido mensalmente pelo IPCA, 
a contar do mês de janeiro de 2018. 

§ 3º Na hipótese de realização da opção de compra, o respectivo valor poderá ser parcelado 
em até 48 prestações mensais e fixas, com aplicação de juros compostos de 0,5% ao mês. 

Art. 10 As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias específicas.  

Art. 11 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em ___ de ________ de 2017. 
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MINUTA DE TERMO DE COMPROMISSO 
Nº _____/2017 

 
 

Termo de Compromisso que entre si celebram o 
Município de Feliz e a empresa Master Eggs 
Indústria e Comércio Ltda, com base no disposto 
na Lei Municipal nº ____, de __.__.__.  

 
 
 
 TERMO DE COMPROMISSO que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE 

FELIZ/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº 87.838.330/0001-39, 

com sede na Rua Pinheiro Machado, nº 55, nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. ALBANO JOSÉ KUNRATH, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 317.782.910-

15, residente e domiciliado na Rua Bom Fim, nº 829, Bairro Bom Fim, nesta cidade, doravante 

denominado simplesmente Município e, de outro lado, a empresa Master Eggs Indústria e 

Comércio Ltda, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 26.720.570/0001-40, 

com sede na Rua Wilibaldo Graebin Filho, nº 12, bairro Matiel, município de Feliz/RS, neste ato 

representada por seu Sócio-gerente, Sr. Jairo Nienow, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob n.º 

___.___.___-__, residente e domiciliado na cidade de Feliz/RS, diante simplesmente denominada 

Master Eggs, mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 O objeto do presente Termo de Compromisso é a concessão de incentivos para a Master 

Eggs Indústria e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ nº 26.720.570/0001-40, doravante chamada 

Master Eggs, conforme autorização das Leis Municipais nº 552, de 24.03.86, nº 1.184, de 08.07.97, 

nº 1.723, de 11.08.04, nº 2.268, de 26.05.09. n.º 2.431/2010, de 03.08.10, e n.º __________, de 

__.__.___, e Decreto nº 1.370, de 30.04.98, e demais dispositivos legais aplicáveis.  

 

  CLÁUSULA SEGUNDA: RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO 

 Em cumprimento à Lei Municipal nº _____ de __.__.__, o Município se compromete a: 

 I. Conceder o direito real de uso de uma área de terra, sem benfeitorias, com área 

superficial de 14.000,00.m², que está situada dentro de uma área de 78.885,00m², estando esta 

situada dentro de área maior de 88.885,00m², matriculada sob nº 7445 do Registro de Imóveis de 

Feliz, Livro nº 02, situada em zona industrial do Município de Feliz/RS, na localidade de 

Escadinhas, desapropriada através do Decreto Municipal nº 3.524, de 20 de janeiro de 2016; 

 II. Disponibilizar 450 horas de serviços de Caminhão trucado e 100 horas de serviços de 

trator esteira, ambos de propriedade do Município de Feliz, os quais atuarão na execução do 

serviço de supressão vegetal e terraplenagem da área objeto da concessão de direito real de uso; 
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III. Após a obtenção da propriedade do imóvel, converter a concessão de direito real de uso 

em doação, permanecendo as demais avenças estipuladas na Lei e neste Termo de Compromisso; 

IV. Conceder à empresa a opção de compra do imóvel, após o início do processo produtivo 

da empresa e obtenção da propriedade do imóvel, pelo Município, pelo valor de R$ 175.000,00 

(cento e setenta e cinco mil reais). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: RESPONSABILIDADE DA MASTER EGGS 

  Em contrapartida ao benefício recebido, a Master Eggs se compromete a: 

I. Iniciar a execução do serviço de supressão vegetal e terraplenagem no prazo de 90 dias 

a contar da assinatura do Termo de Compromisso, devendo a sua execução perdurar pelo prazo 

máximo de 90 dias; 

II. Iniciar a construção de suas instalações industriais em, no máximo, 30 dias a contar da 

limpeza da área objeto da concessão de direito real de uso, bem como finalizar a execução da obra 

e instalar o processo produtivo da empresa dentro de 120 dias após o início da referida construção; 

III. Permanecer em pleno e regular funcionamento, pelo período mínimo de 10 anos, 

contados da data de início das atividades industriais; 

IV. Gerar valor adicionado fiscal de, no mínimo R$ 795 mil em 2018, 2,2 milhões em 2019, 3 

milhões em 2020, 3,3 milhões em 2021, 3,8 milhões em 2022, 4,2 milhões em 2023, 4,6 milhões em 

2024, 5 milhões em 2025, 5,5 milhões em 2026 e 6,1 milhões em 2027; 

V. Absorver, dentro do possível, a mão de obra disponível no Município de Feliz, gerando 

no mínimo 14 postos de trabalho; 

VI. Manter os veículos da empresa emplacados na cidade da Feliz durante todo o período de 

regular funcionamento da empresa; 

VII. Realizar todas as futuras expansões e/ou ampliações da empresa, no Município de 

Feliz; 

VIII. Permitir a colocação de placa alusiva aos incentivos concedidos, como forma de dar 

publicidade ao investimento público, em local visível e próximo ao empreendimento, a ser mantida 

pelo período de um ano, a contar de sua colocação; 

IX.  Apresentar todo e qualquer documento solicitado pela municipalidade para fins de 

verificação do efetivo cumprimento das Cláusulas do presente Termo, bem como, quando 

solicitado, cópia do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados do Exercício (DRE). 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA EXECUÇÃO DO OBJETO E OBRIGAÇÕES 

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo, bem como das obrigações 

assumidas pela Master Eggs, o Município poderá, garantida a prévia defesa, cessar os benefícios 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ  

 

  RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55   CENTRO   FEL IZ    RS   CEP:  95.770 -000
  51  36374200   gab inete@fe l i z . rs .gov.b r  

previstos neste instrumento e na legislação municipal pertinente, bem como  aplicar as seguintes 

sanções: 

I. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública, por prazo de até dois anos; 

II. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após o 

licitante ressarcir a Administração por eventuais prejuízos causados e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no subitem anterior. 

§ 1º Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, 

devidamente justificado e aceito pelo Município e pela Comissão de Análise das Concessões de 

Incentivos Financeiros a Empresas, a empresa ficará isenta das penalidades mencionadas, sendo 

as disposições deste Termo repactuadas. 

§ 2º Na hipótese da empresa gerar valor adicionado fiscal inferior ao disposto no item IV da 

Cláusula Terceira, o Município irá apurar o quanto esta diferença a menor representou em termos 

de retorno líquido de ICMS, no primeiro ano em que efetivamente computou na formação do índice 

de retorno de ICMS do Município de Feliz, devendo a Master Eggs recolher tal valor ao erário 

municipal, convertido em valor de referência municipal (VRM), em no máximo seis parcelas, com 

vencimentos no último dia útil dos meses de janeiro a junho do ano subsequente. 

§ 3º Caso a empresa incorra no disposto no parágrafo anterior, e seja beneficiária do Fundo 

Municipal do Desenvolvimento (FMD), fica o Município autorizado a abater o valor apurado 

diretamente do beneficio a ser pago à empresa, tantas vezes quantas necessárias para a efetiva 

quitação. 

§ 4º Havendo a aplicação do disposto nos parágrafos primeiro e segundo, o disposto na 

Cláusula Quarta perde sua eficácia. 

  

CLÁUSULA SEXTA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Para fins do disposto neste Termo, considera-se inexecução total ou parcial: 

 I. A dissolução da sociedade ou falência da empresa; 

 II. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do acordado no presente Termo; 

 III. Não cumprimento de quaisquer condições deste Termo, principalmente dos itens 

constantes na Cláusula Terceira; 
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 IV. Atraso no início da execução da contrapartida por parte da beneficiaria, em relação ao 

prazo proposto e aceito; 

 V. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo único. Os casos omissos e de dúvida de interpretação a este Termo de 

Compromisso serão resolvidos pela Comissão de Análise das Concessões de Incentivos 

Financeiros a Empresas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO FORO 

As partes elegem, de comum acordo, o FORO da Comarca de Feliz para dirimir quaisquer 

controvérsias decorrentes da interpretação do presente Termo de Compromisso. 

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento, em 03 vias, de igual teor e 

forma, juntamente com as testemunhas presenciais. 

     Feliz,  __ de __________ de 2017.  

        
 

Albano Jose Kunrath,    
Prefeito Municipal.    
 
 
Jairo Nienow  
Máster Eggs. 
 
 
_____________________ 
Procurador 

 
Testemunhas: 
 
______________________    ________________________ 
Nome:       Nome: 
RG:       RG: 

 


