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CONTRATO DE CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO Nº 087/2014 

Processo nº 2.131.483/2014 

I – PARTES: 

A – CONCEDENTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na cida-

de de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Muni-

cipal Senhor Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293 SJS/IGP/RS, CPF nº. 689.842.430-00, brasilei-

ro, casado, residente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul/RS. 

 

B – CONCESSIONÁRIA: A empresa ANA ROSA PAZUCH, empresa individual, inscrita no 

CNPJ sob nº 20.062.068/0001-02, NIRE: 43-8-0252871-1, Inscrição Municipal nº 4.354/0.380,  esta-

belecida na Rua Rio de Janeiro, 210, na cidade de Taquaruçu do Sul, RS, neste ato representada pela 

proprietária, senhora Ana Rosa Pazuch, brasileira, empresária, RG nº 3070324466, expedida pela 

SSP-RS, CPF nº 991.160.060-20,  residente e domiciliada na Rua Rua Rio de Janeiro, 210, na cidade 

de Taquaruçu do Sul - RS. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Contrato de Concessão de Incentivo Financeiro fundamen-

ta-se no PROGRAMA PRÓ-INDÚSTRIA, instituído pela Lei nº 672, de 13 de agosto de 2004, com 

recursos financeiros do FUMRENDA – Fundo Municipal de Geração de Trabalho e Renda, criado 

pela Lei nº 977, de 24 de junho de 2009, alterada pela Lei nº 1.309, de 18 de dezembro de 2013, e 

autorização contida na Lei nº 1.358, de 16 de julho de 2014, Plano de Investimento e Programa de 

Expansão Empresarial, protocolado sob nº 131/2014, de 30 de junho de 2014, que fazem parte inte-

grante deste Contrato. 

 

III - OBJETO: O presente contrato tem como objeto a concessão de financiamento na forma de in-

centivo subsidiado, para uso da CONCESSIONÁRIA, para investimento na aquisição de equipamen-

tos industriais destinados à ampliação da empresa, mediante as cláusulas e condições a seguir descri-

tas.  

   

CLÁUSULA PRIMEIRA: VALOR FINANCIADO -  O CONCEDENTE concederá à CONCES-

SIONÁRIA a importância total de até R$ 6.000,00 (seis mil reais), de uma só vez ou parceladamente, 

à medida que forem apresentados os comprovantes de compra dos equipamentos relacionados no 

item 5.2 do “Plano de Investimento” descrito como Anexo I, cujos valores serão pagos diretamente 

aos seus fornecedores.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO RESSARCIMENTO - A CONCESSIONÁRIA restituirá ao CON-

CEDENTE o valor concedido, isento de juros, em quatro parcelas de amortização anuais, vencíveis 

sempre no dia 30 de julho de cada ano, atualizadas pela variação anual do IGPM ou por outro índice 

oficial que o venha a substituir, a partir da Liberação integral do financiamento, vencendo a primeira 

parcela em 30 de julho de 2015 e a última em 30 de julho de 2018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS INCENTIVOS - Cumpridos pela CONCESSIONÁRIA os com-

promissos descritos no item VI do “Plano de Investimento”, os reembolsos de amortização sofrerão 

abatimento de até 100% (Cem por cento), a título de subsídio a fundo perdido, proporcional às metas 

cumpridas e avaliadas por comissão especial de acompanhamento e controle designada pelo Poder 

Executivo Municipal.   
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CLÁUSULA QUARTA - DA CONTRAPARTIDA:  

  Em contrapartida pela concessão dos recursos financeiros e demais incentivos a 

CONCESSIONÁRIA deverá: 

 I – Comprovar, até 30 de setembro de 2014, desde que liberados os recursos inerentes 

ao apoio pretendido, a aquisição das seguintes máquinas e equipamentos: 

a) Um cilindro elétrico 6 em 1, com misturador para 14,00Kg; 

b) Um forno a gás; 

c) Frigideira de 07 (sete) litros; 

d) Uma mesa com 04 (quatro) cadeiras. 

 II – Gerar valor adicionado em torno de 40% do seu faturamento, no momento que a 

empresa estiver com todos os equipamentos e infra-estrutura adequada, de acordo com os quadros 6 

do “Plano de Investimento e de Expansão”; 

 III – Manutenção do estabelecimento no município pelo período mínimo de 5 (cinco) 

anos e de contratação de funcionários necessários dentre a população do próprio município de ta-

quaruçu do Sul; 

 IV - Amortização do empréstimo obtido, em quatro parcelas anuais e iguais, vencen-

do-se a primeira em 30 de julho de 2015, sem juros e com incidência de correção monetária anual 

calculada pelo IGPM sobre o saldo devedor, contado a partir da liberação total do empréstimo, com 

possibilidade de rebate a fundo perdido de até 100%(cem por cento) de cada parcela, mediante a 

comprovação da realização dos investimentos, da geração dos empregos e formalização do fatura-

mento pretendido no item 4.2 do “Plano de Investimento e Expansão”;  

 V – Permitir a inspeção, a fiscalização e o acompanhamento do cumprimento das me-

tas e dos compromissos assumidos, a ser feita através de relatório anual elaborado por comissão es-

pecífica designada pelo Poder Executivo Municipal; 

  VI - Manter a Indústria estabelecida no Município de Taquaruçu pelo período mínimo 

de 5 (cinco) anos, a contar da data deste Contrato; 

  VII -  Comprovar anualmente a manutenção das atividades. 

  VIII – Manter os bens relacionados no item I desta cláusula sob penhora em favor do 

CONCEDENTE, como garantia do financiamento concedido, no caso de não cumprimento das de-

mais condições, e dos prazos pactuados. 

 Parágrafo único. O prazo de amortização poderá ser interrompido e o vencimento das 

parcelas antecipada a qualquer tempo pelo Município, mediante comunicação prévia de 60 (sessenta) 

dias, nos casos de: 

     a) Transferência da empresa para outro Município durante a vigência do período de 

incentivo; 

      b) Encerramento das atividades industriais antes do término do prazo de vigência do 

acordo, exceto quando se comprovar a sua absoluta inviabilidade, situação a ser avaliada por Comis-

são Municipal, que poderá dispensar essa exigência. 
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CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO - O prazo de vigência do presente contrato é de 05 (cinco) 

anos, iniciando-se no ato de sua assinatura, podendo ser prorrogado, ao seu final, mediante acordo e 

assinatura de termo aditivo, ou rescindido, a qualquer tempo, na forma estabelecida na cláusula quar-

ta, por descumprimento de cláusula contratual ou por desinteresse de qualquer das partes, mediante 

comunicação expressa prévia de uma parte à outra, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) 

dias. 

 

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE: 

 O MUNICÍPIO obriga-se a: 

I - Conceder o valor total pactuado de uma única vez ou parceladamente, à medida que a 

CONCESSIONÁRIA apresentar os documentos fiscais de aquisição dos equipamentos e materiais 

relacionados no item I da cláusula quarta; 

II – Designar comissão específica para acompanhar o funcionamento da indústria, produ-

zindo relatórios de avaliação periódica sobre o desempenho e cumprimento das obrigações assumidas 

pela CONCESSIONÁRIA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA -   DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

                  As despesas do Município decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

 ÓRGÃO 01 – Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos 

 Unidade 01 – SMOVSU – Órgãos Subordinados 

 Atividade 2.047 – Manutenção das Atividades do FUMRENDA 

 Elemento: 843 - 4.5.90.66.00.00.00 – Concessão de Empréstimos e Financiamentos. 

 

CLAUSULA OITAVA -  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Todos os materiais e equipamentos de propriedade da CONCESSIONÁRIA ou de tercei-

ros oferecidos em garantia da concessão de que trata a cláusula primeira deverão ser conservados em 

condições de uso ou substituídos, em caso de dano irreparável, extravio, inutilização ou alienação.  

 

CLÁUSULA NONA - DO FORO: 

Para as questões controversas decorrentes da execução deste termo de contrato e não so-

lucionadas por acordo, fica eleito o foro da Comarca de Frederico Westphalen, Estado do Rio Grande 

do Sul, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas tes-

temunhas, em cinco vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos. 

Taquaruçu do Sul, RS, 17 de julho de 2014. 

 

 

 VANDERLEI ZANATTA                                ANA ROSA PAZUCH           

Prefeito Municipal - Concedente                                   Proprietária - Concessionária  

 

TESTEMUNHAS: 

 

A - ............................................................                      B- ............................................................. 


