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Mensagem n.º 166 

 

 

 

Senhor Presidente: 

 

 

Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda Casa Legislativa o 

projeto de Lei que “Altera o art. 3º da Lei Municipal nº 3.291, de 19 de julho de 2017, que autoriza o 

Poder Executivo Municipal a conceder incentivo à empresa Ost Renovadora de Pneus Ltda. e dá 

outras providências.“ 

O presente Projeto de Lei visa corrigir um equívoco na redação do art. 3º da Lei Municipal 

nº 3.291/2017.  

Ocorre que o art. 3º, que trata das penalidades, faz referência a seus próprios incisos, 

quando, no entanto, o correto é fazer referência aos incisos do art. 2º da Lei, que versa sobre as 

contrapartidas da empresa. 

Assim, a mudança é necessária a fim de se garantir a segurança jurídica em relação ao 

cumprimento das obrigações e a eventual aplicação de penalidade à empresa. 

Na expectativa de contar com a compreensão e o apoio dos membros desse Legislativo 

Municipal, subscrevemo-nos, atenciosamente. 

 

 

Feliz, 1º de novembro de 2017. 

 

 

 

Albano José Kunrath, 
Prefeito Municipal de Feliz. 

 

 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Leonardo Mayrer 
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz 
Nesta 
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PROJETO DE LEI Nº 148 / 2017.  

 
Altera o art. 3º da Lei Municipal nº 3.291, de 19 
de julho de 2017, que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a conceder incentivo à 
empresa Ost Renovadora de Pneus Ltda. e dá 
outras providências.  
 

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

 
Art. 1.º Ficam alterados os incisos I, II, III, IV e V do art. 3º da Lei Municipal nº 3.291, de 19 

de julho de 2017, e ainda o § 3º do mesmo artigo, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 3º [...] 

I-  Na hipótese de descumprimento do inciso I do artigo 2º, será aplicada penalidade 

correspondente a 0,5% do valor estipulado no inciso I do artigo 1º, para cada mês de atraso, 

cumulativamente;  

II – Na hipótese de descumprimento do inciso II do artigo 2º, será aplicada penalidade 

correspondente a 1% do valor estipulado no inciso I do artigo 1º, para cada situação de 

descumprimento constatada e comprovada;  

III - Na hipótese de descumprimento do inciso III do artigo 2º, será aplicada penalidade 

correspondente a 1% do valor estipulado no inciso I do artigo 1º, para cada ano de inatividade em 

relação ao total de anos estipulados, cumulativamente, a contar do ano de encerramento das 

atividades; 

IV – Na hipótese de descumprimento do inciso IV do artigo 2º, será aplicada penalidade 

correspondente a 0,5% do valor estipulado no inciso I do artigo 1º, para cada emprego a menor 

registrado, tendo como base, anualmente, o mês de dezembro, a contar de 2019; 

V – Na hipótese de descumprimento do inciso VII do artigo 2º será aplicada penalidade 

correspondente a 0,2% do valor estipulado no inciso I do artigo 1º desta Lei. 

[...] 

§ 3º A eventual aplicação das penalidades descritas nos incisos II e IV do caput  poderão 

ocorrer ao longo do período estipulado no inciso III do artigo 2º.” (NR) 

Art. 2.º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em __ de ___________ de 2017. 
 
Albano José Kunrath. 
 
Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do 

Município. 
 Feliz, 01.11.2017 
 _________________________  
 Adalberto Bairros Kruel. 
 Procurador. 


