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 PROJETO DE LEI Nº 004/2018 DE 10 DE JANEIRO DE 2018 

 

 

Autoriza o Executivo doar área para instalação de 

empresa no Distrito Industrial. 

 

 

Art. 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar área, no Distrito Industrial, 

para RECITIRES COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS DE BORRACHA 

LTDA., empresa do ramo de reciclagem de sucata de borracha e plástico, inscrita no CNPJ 

sob nº 27.690.895/0001-90, de acordo com o que dispõe a Lei Municipal nº 1.666 de 

29.11.2005. 

Art. 2.º - A área de que trata o Art. 1º desta Lei é composta pelos lotes nº 59 – 

60 e 61, matrículas nº 13.036 – 13.037 e 13.038, respectivamente, do Registro Imobiliário da 

Comarca, totalizando 2.776 m
2
.   

Art. 3.º - Fica o Poder Executivo autorizado a cancelar os requisitos exigidos 

pelo Inciso I do Art. 7º da Lei Municipal 1.666/2005, após 30 (trinta) dias do fornecimento da 

Certidão de Habite-se para a empresa. 

Art. 4.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Justificativa: 

 

A empresa Recitires Comércio e Reciclagem de Produtos de Borracha Ltda. 

solicita esta área para a implantação de uma usina de reciclagem de sucata de borracha e 

plástico em processo contínuo, para obtenção de óleo combustível e com material resultante o 

negro fumo. 

Com capacidade instalada para processamento de 12 ton/dia (12 

horas/dia/produção), resultando em 6 ton/dia de óleo combustível e 4 ton/dia de negro fumo, 

num investimento de R$1.758.000,00 (hum milhão setecentos e cinquenta e oito mil reais) e 

ou em outros materiais resultante do processo de reciclagem de pneus e plástico. 

Com a construção de um pavilhão de 1.500 m
2
 e um prédio para escritório. 

Com investimento previsto total de R$3.000.000,00 (três milhões de reais).  

A empresa se compromete a executar a terraplenagem da área concedida, bem 

como a drenagem pluvial e cloacal no local, como também a infraestrutura de rede elétrica, 

telefônica, internet e água e ofertar no mínimo 20 empregos diretos. 
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  Outrossim, informamos que a empresa atendeu todos os quesitos previstos na 

Lei 1.666 de 29.11.2005 que institui o PROMUDE e foi aprovada no Conselho Municipal de 

Desenvolvimento – Comude. 

 

  Com base no que dispõe o Art. 10. da referida Lei, este Poder Executivo 

definiu aos incentivos possíveis de serem concedidos e para tanto está submetendo a esta 

Egrégia Casa para análise a aprovação.  

 

  Em anexo cópia do Protocolo de Intenções celebrado com a empresa. 

 

                                                                                 Atenciosamente. 

 

 

                                                                        Lourenço Domingos Moro 

                                                                   Prefeito Municipal em exercício                                       


