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CONTRATO DE CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO Nº 109/2015 

Processo nº. 2.000.519/2015 

 

 

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 cidade de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado 

por seu Prefeito Municipal Senhor Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293 SJS/IGP/RS, CPF 

nº. 689842430-00, brasileiro, casado, residente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na 

cidade de Taquaruçu do Sul/RS. 

 

B - CONCESSIONÁRIOS: JUAREZ BERTO, inscrito no CPF.nº 499.952.270-53, residen-

te e domiciliado no Município de Santa Tereza-RS, e EVERSON ALCEU WALBER, ins-

crito no CPF. nº. 373.895.210-15, residente e domiciliado no Município de Carazinho - RS. 

 

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

para Implantação e Ampliação de Unidades de Produção de Suínos fundamenta-se no PRO-

GRAMA MUNICIPAL DE IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE PRO-

DUÇÃO DE SUÍNOS, instituído pela Lei nº 1.084, de 25 de fevereiro de 2011, e a Ata 

nº.003/2015, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário do Município, Pedi-

do de Incentivo, Plano de Investimento, Projeto Técnico e Operacional para implantação de 

Unidade de produção de suínos, na Linha Casaril,  no Município de Taquaruçu do Sul/RS; 

Licença de Instalação FEPAM/RS. nº 410/2015. 

 

III - OBJETO: O presente contrato tem como objeto a concessão de Incentivo limitado a 

20% (vinte por cento) do custo total orçado do empreendimento, para uso dos CONCESSIO-

NÁROS, destinado a Implantação de Unidades de Produção de Suínos, na Linha Casaril, na 

área registrada sob as matrículas nºs 7.091 e 24.054,  de acordo com o Plano de Investimentos 

e Projeto Técnico e Operacional que é parte integrante deste Contrato, mediante as cláusulas e 

condições a seguir descritas.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – VALOR DO INCENTIVO: 

O CONCEDENTE concederá aos CONCESSIONÁRIOS incentivo limitado a 

20% (vinte por cento) do custo total do empreendimento, o qual está orçado em 

R$3.000.000,00 (Três milhões de reais), tomando-se por base este valor, da seguinte forma: 

I – serviços de máquinas para a implantação e posterior ampliação na instalação 

da unidade de produção de suínos, compreendendo a terraplanagem para os pavilhões das 

unidades produtoras, para os silos e para casa de funcionários, abertura de lagoas para depósi-

to de dejetos e água, cascalhamento dos acessos principal e internos, abertura e fechamentos 

de valas, aterros e afins, limitado ao valor de até R$ 100.000,00 (Cem mil reais); 

II– implantação do projeto de energia elétrica no empreendimento com capacida-

de de energia para o desenvolvimento das atividades de produção e captação de água, limitado 

ao valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), executados pelos CONCESSIONÁRIOS, que 

serão ressarcidos pelo CONCEDENTE, mediante apresentação dos comprovantes; 
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III – serviços de captação de água subterrânea de poço artesiano existente, com-

preendendo a instalação da bomba no poço, rede de energia elétrica, quadro de comando e 

encanamento até o reservatório principal, limitado ao valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil 

reais) executados pelos CONCESSIONÁRIOS, que serão ressarcidos pelo CONCEDENTE, 

mediante apresentação dos comprovantes; 

IV - recursos financeiros no valor de até R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), 

através de financiamento, a ser liberado em até 72 (Setenta e duas) parcelas mensais e conse-

cutivas a contar do mês de janeiro de 2018, mediante a apresentação dos comprovantes de 

aquisição dos materiais e de prestação de serviços, cujos valores serão pagos diretamente aos 

CONCESSIONÁRIOS.  

Subcláusula única. Os valores estipulados no inciso IV, da Cláusula primeira se-

rão concedidos mensalmente, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do retorno 

de ICMS gerado pelos CONCESSIONÁRIOS. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO RESSARCIMENTO: 

Os CONCESSIONÁRIOS restituirão o valor concedido ao CONCEDENTE no 

mês imediatamente subsequente, ao término do repasse dos recursos financeiros previstos no 

Inciso IV, da Cláusula primeira, com possibilidade de rebate em percentual proporcional ao 

cumprimento das metas pactuadas, as quais serão avaliadas por comissão especialmente de-

signada, podendo chegar a até 100% (cem por cento) do valor no caso de cumprimento inte-

gral das metas estabelecidas no projeto aprovado, atualizadas pela variação anual do 

IGPM/FGM ou por outro índice oficial que o venha a substituir, e juros de 6% (seis por cento) 

ao ano, ou fração, apartir da liberação de cada parcela. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS INCENTIVOS: 

Cumprido pelos CONCESSIONÁRIOS os compromissos descritos no “Plano de 

Investimento”, o reembolso da amortização poderá sofrer 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.   

 

CLÁUSULA QUARTA - DA CONTRAPARTIDA: 

Em contrapartida pela concessão dos recursos financeiros e demais incentivos os 

CONCESSIONÁRIOS deverão: 

I – Iniciar e Comprovar a construção e execução física da Construção no mês de 

outubro de 2015; 

II  – Comprovar a estimativa de produção de suínos até o mês de maio de 2016; 

III – Cumprir o Plano de Investimento e o Projeto Técnico Operacional; 

IV – Geração, de, no mínimo, três empregos diretos formais, apartir do ano de 

2017, a serem comprovados, anualmente, até 30 de abril de cada ano; 

V - Autorizar a fiscalização e o acompanhamento do cumprimento das metas e 

dos compromissos assumidos, a ser feita através de relatório anual elaborado por comissão 

específica designada pelo Poder Executivo Municipal; 

VI - Manter o empreendimento estabelecido no Município de Taquaruçu pelo pe-

ríodo mínimo de 10 (dez) anos; 

VII - Comprovar anualmente a manutenção das atividades e fornecer a relação de 

funcionários em atividade no empreendimento; 
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IX – Comprovar titularidade de Bloco de Produtor Rural no Município de Ta-

quaruçu do Sul, e comercialização da totalidade da produção em Bloco de Produtor deste Mu-

nicípio;  

X - Permitir a inspeção e fiscalização periódica por parte do CONCEDENTE da 

manutenção das atividades e da manutenção do número mínimo de funcionários em atividade; 

XI - Fornecer ao CONCEDENTE, sempre que solicitados, os comprovantes que 

atestem a manutenção das atividades e do número mínimo de funcionários. 

XII- Oferecer garantias aos investimentos em favor do CONCEDENTE, sob pe-

nhora da área de terras onde se localiza o empreendimento ou fornecer Carta de Fiança que 

garanta a amortização do valor concedido e de sua correção, no caso de não cumprimento das 

demais condições e prazos pactuados. 

Parágrafo único. O prazo de amortização poderá ser interrompido e o vencimen-

to das parcelas antecipada a qualquer tempo pelo Município,  nos casos de: 

a) Redução drástica do número de funcionários empregados, após avaliação por 

comissão especialmente designada para tal; 

b) Descumprimento do Plano de Investimento e Projeto Técnico Operacional, du-

rante a vigência do período de incentivo; 

c) Encerramento das atividades ou redução dos investimentos comprometidos an-

tes do término do prazo de vigência do acordo, exceto quando se comprovar a sua absoluta 

inviabilidade, situação a ser avaliada por Comissão Municipal, que poderá dispensar essa exi-

gência. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO: 
O presente contrato terá vigência de 10 (dez) anos, iniciando-se no ato de sua as-

sinatura, podendo ser prorrogado, ao seu final, mediante acordo e assinatura de termo aditivo, 

ou rescindido a qualquer tempo, na forma estabelecida na cláusula quarta, por descumprimen-

to 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 os Incentivos constantes da cláusula primeira; 

II – Designar comissão específica para acompanhar as obras e o funcionamento do 

empreendimento, produzindo relatórios de avaliação periódica sobre o desempenho e cum-

primento das obrigações assumidas pelos CONCESSIONÁRIOS. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA -  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

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

da seguinte dotação orçamentária: 

ÓRGÃO 09 – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 

Unidade 01 – SMAMA FUMDAPE 

Projeto/Atividade 2.035 – Programa de Incentivo ao Produtor Rural. 

 

CLAUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Todos os materiais e equipamentos de propriedade dos CONCESSIONÁRIOS ou 

de terceiros oferecidos em garantia da concessão de que trata a cláusula primeira deverão ser 
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conservados em condições de uso ou substituídos, em caso de dano irreparável, extravio, inu-

tilização ou alienação.  
 

CLÁUSULA NONA - DO FORO: 

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

não solucionadas 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 du-

as testemunhas, em cinco vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que produ-

za os seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, RS, aos 07 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

VANDERLEI ZANATTA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

JUARES BERTO 

CPF. 499.952.270-53 

 

 

 

EVERSON ALCEU WALBER 

CPF. nº 373.895.210-15 

 

 

TESTEMUNHAS: 
 

 

A -.  

Nome 

CPF 

 

 

B -  

Nome 

CPF 

 


