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PROJETO DE LEI Nº 146-01/2021 
 

Autoriza o Poder Executivo a conceder 
auxílio financeiro à Vertraut Componentes 
Eletrônicos Ltda. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a conceder um auxílio financeiro, no valor 

limite de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), à Vertraut Componentes Eletrônicos 
Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 14.633.022/0001-01, com sede na Rua Professor Zeferino 
Vaz, nº 1011/1569, Bairro Santa Terezinha, Paulínia/SP. 

  
Parágrafo único. O valor do auxílio de que trata o caput deste artigo será 

repassado em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas de R$ 9.000,00 (nove mil reais) 
e servirá para custear o pagamento do aluguel de imóvel a ser locado pela empresa no 
Município de Estrela, conforme plano de aplicação constante no Processo 
Administrativo nº 4323/2021. 

 
Art. 2º A empresa beneficiada deverá prestar contas, mensalmente, do valor 

financeiro recebido, junto ao setor competente da Prefeitura de Estrela, através de 
documentos que comprovem a correta utilização dos recursos. 

 
Parágrafo único. O repasse da parcela subseqüente fica condicionado à 

aprovação da prestação de contas da anterior. 
 
Art. 3º A empresa beneficiária deverá ressarcir aos cofres públicos o valor 

repassado por intermédio da presente Lei em caso de: 
I- desativação das atividades da empresa antes de transcorridos 10 (dez) anos, 

contados do recebimento do presente auxílio; 
II- desvirtuação das finalidades do auxílio recebido; 
III- não cumprimento das projeções em virtude do presente incentivo, estabelecidas 

no Processo Administrativo nº 4323/2021, principalmente no que se refere ao 
formulário para análise de concessão de Auxílios Financeiros – item 11 da Ordem 
de Serviço nº 003, de 30 de maio de 2005. 

 
§1º No caso do não cumprimento integral das projeções em virtude do incentivo, 

de que trata o inciso III deste artigo, a empresa beneficiária poderá encaminhar ao 
Município proposta escrita e com justificativa plausível de compensação do déficit no 
ano subseqüente, proposta esta que será analisada e aceita, ou não, pela 
Administração Municipal. 

 
§2º Ficará assegurado, como garantia ao Município, as máquinas e 

equipamentos: 
I – Printer Automática Speedline UP2000/B, 2002, 21933 220V 1F Estencil 29”; 
II – Pick and Place Flexível Samsung CP40 LV, 2000, CA-1268-D5 13.000CPH 

E/D; 
III - Pick and Place Flexível Samsung CP45 FV NEO CM-1726-F9 20.200CPH 

E/D; 
IV – Forno 10 Zonas BTU Pyramax 150 A, 2006, PMB-2 Esteira/ Conveyor E/D; 
V – Máquina de Solda Dupla Onda Lead Free JT WS-450PC-B, 2006, 91236245; 
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VI – Conveyor 1M Shemengjidian SMCV-1000, 2011, SM1106050391 
Passagem; 

VII – Lote de 55 Feeders para pick and place Samsung serie CP; 
VIII – 2 Bancadas de Trabalho; 
IX – Linha de Inserção PTH Manual FLOW TRACK 5 POSTOS. 
 
§3º Os bens dados em garantia no parágrafo anterior passarão a integrar o 

patrimônio do Município, ocorrendo qualquer das hipóteses contidas nos incisos deste 
artigo e não havendo o ressarcimento dos valores conforme estabelecido.  

 
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por dotações 

orçamentárias especificas. 
 

Art. 5º Demais disposições serão estabelecidas no Contrato a ser celebrado 
entre as partes, atendendo ao disposto na presente Lei, bem como, no que couber, aos 
preceitos das Leis Municipais que tratam da Concessão de Auxílios, principalmente aos 
constantes na Lei 4.341, de 29 de novembro de 2006, bem como ao Processo 
Administrativo nº 4323/2021 e ao que determina a Ordem de Serviço nº 003/2005. 

 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO, em 19 de novembro de 2021. 

 
 
 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
 
        César Augusto Pereira da Silva 
   Secretário de Adm. e Segurança Pública 

 
 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 19 de novembro de 2021. 
 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 146-01/2021 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a vossa apreciação o Projeto de Lei nº 146-

01/2021, que autoriza o Poder Executivo a conceder um auxílio financeiro, no valor limite 
de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), à Vertraut Componentes Eletrônicos Ltda, 
com sede na Rua Professor Zeferino Vaz, nº 1011/1569, Bairro Santa Terezinha, 
Paulínia/SP. 

A Vertraut Componentes Eletrônicos Ltda atua na 
montagem de componentes eletrônicos em placas de circuito impressos; comércio de 
componentes eletrônicos; prestação de serviços, reparação, conservação e projetos 
luminotécnicos e dialux; importação e exportação de eletrônicos. 

A empresa está sendo concebida com o propósito de 
tornar-se sólida e com crescimento contínuo no ramo de atuação pretendida, para tal 
faz-se necessário altos investimentos para sua formação. Desta forma, contando com 
plano de incentivos concedido pelo município de Estrela-RS, a empresa pretende 
realizar grandes investimentos em máquinas, equipamentos e na sua instalação no 
município. 

A concessão do auxílio está consubstanciada nos 
documentos apresentados pela empresa e, considerando as perspectivas de valor 
adicionado agregado e as demais projeções da Vertraut Componentes Eletrônicos Ltda, 
a participação do município é viável. 

Constará como cláusula da Lei a necessidade de 
permanência da empresa beneficiada em Estrela por, pelo menos, 10 anos. 

Segue em anexo, cópia do plano de aplicação dos recursos 
a serem repassados, que visam auxiliar no pagamento do aluguel durante doze meses, 
bem como, da nota fiscal referente aos bens dados em garantia.  

Assim, avaliando a importância do presente Projeto de Lei 
para o crescimento do Município, através do aumento da arrecadação de impostos e 
geração de novos postos de trabalho, encaminhamos o mesmo para análise e posterior 
emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 

 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


