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LEI Nº 4.167 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2013 
 
 

INSTITUI o BERÇÁRIO INDUS-

TRIAL no Município de Não-Me-

Toque e dá outras providências ....... 

 

 

 

TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER, VICE-PREFEITA NO EXERCÍCIO DO 

CARGO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE – RS. 

 
 
FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 
 

 

 Art. 1º. Institui, no Município de Não-Me-Toque, o Programa BERÇÁRIO 

INDUSTRIAL, destinado a proporcionar a criação, instalação e desenvolvimento de 

microempresas e empresas de pequeno porte de atividade industrial e prestação de 

serviços com consequente aumento do mercado de trabalho e absorção da mão-de-

obra local. 

 § 1º Também poderão ser beneficiadas com os incentivos previstos neste 

artigo, empresas prestadoras de serviços que empreguem nas suas atividades-meio, 

processos industriais em geral. 

 § 2º A concessão de qualquer dos incentivos previstos neste artigo será 

outorgada por lei autorizativa específica. 

   

 Art. 2º. Para fins de implemento do Programa instituído no artigo anterior, 

o Município disponibilizará um ou mais pavilhões, divididos em módulos, para a insta-

lação e funcionamento de micro empreendedor individual (MEI) e micros e pequenas 

empresas, previamente selecionadas. 
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 Art. 3º. Os pavilhões destinados à instalação das empresas serão construí-

dos com recursos próprios do Município ou através de convênios com órgãos públicos 

estaduais ou federais ou mesmo locados de terceiros. 

 § 1º. No caso de locação de imóvel de terceiros, deverão ser obedecidos os 

procedimentos licitatórios previstos na legislação em vigor. 

 § 2º. Os melhoramentos que se fizerem necessários nos pavilhões locados, 

tais como, colocação de divisórias, paredes, colocação de pisos, serão de responsabili-

dade do Município, ajustando com o proprietário o destino das benfeitorias por ocasião 

da entrega do imóvel. 

  

 Art. 4º. Serão proporcionados estímulos e incentivos às indústrias novas e 

em funcionamento que se instalarem no BERÇÁRIO INDUSTRIAL, pelo prazo de 02 

(dois) anos, prorrogáveis por mais 01 (um) ano em caso de dificuldades nos negócios. 

 § 1º. A prorrogação do prazo deverá ser solicitada com antecedência míni-

ma de 03 (três) meses. 

 § 2º. A dificuldade nos negócios deverá ser demonstrada, mediante apre-

sentação ao órgão competente do Município, de documentação comprobatória das 

causas determinantes. 

 § 3º. Os estímulos a que se refere o caput deste artigo compreendem: 

 I - instalação, no BERÇÁRIO INDUSTRIAL, de forma gratuita, pelo prazo 

de 02 (dois) anos, prorrogáveis por mais 01 (um) ano, em caso de dificuldades nos 

negócios; 

 II – participação dos cursos técnicos realizados através do SEBRAE, SENAI 

e SENAC; 

 III - apoio técnico do Município e/ou em conjunto com a Associação Comer-

cial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Não-Me-Toque (ACINT) através de convê-

nio de cooperação técnica, que fornecerá subsídios operacionais para o desenvolvi-

mento do projeto (se for o caso). 
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 Art. 5º. São condições para que micro empreendedor individual e empresas 

de pequeno porte industrial instalem-se no BERÇÁRIO INDUSTRIAL: 

 I - regularizar-se, juridicamente, como tais, mediante constituição de socie-

dade comercial ou empresa individual; 

 II - apresentar ao órgão competente do Município projeto e/ou memorial, 

especificando o ramo de atividade industrial a ser desenvolvido, não podendo ser ge-

radora de ruídos sonoros de intensidade superior à estabelecida em lei, nem de quais-

quer outras formas de poluição ambiental, bem como não exigir demanda de serviços 

públicos superior à capacidade de seu fornecimento; 

 III - comprometer-se a pagar as despesas com energia elétrica, água, co-

municações e de condomínio, bem como de outras que vierem ser necessárias ao 

atendimento comum das beneficiárias; 

 IV - comprometer-se a comercializar, exclusivamente, os produtos por ela 

produzidos no BERÇÁRIO INDUSTRIAL; 

 V - comprovar a carência de local próprio e adequado para o exercício de 

suas atividades; 

 VI - comprometer-se a cumprir a legislação regulamentadora de sua insta-

lação, funcionamento e comercialização dos produtos produzidos, bem como compro-

var a satisfação dessas obrigações. 

 Parágrafo Único. A seleção das destinatárias para ocuparem módulos do 

BERÇÁRIO INDUSTRIAL será realizada através de licitação, na modalidade de con-

corrência pública, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações legais. 

  

 Art. 6º. Os micro empreendedores individuais (MEI) e empresas de peque-

no porte industrial instaladas no BERÇÁRIO INDUSTRIAL não poderão alterar seu 

ato constitutivo, no que concerne à titularidade de seu capital social, a não ser em de-

corrência de decisão judicial ou do direito hereditário ou sucessório, nem ceder ou 

transferir quaisquer de seus direitos a terceiros, sem prévia concordância do Município. 
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 Art. 7º. O Município concederá o uso dos módulos às indústrias seleciona-

das, mediante Contrato Administrativo de Concessão de Uso Gratuita. 

 § 1º. O Município rescindirá o Contrato sempre que a concessionária infrin-

gir as condições estabelecidas nesta Lei e no contrato. 

 § 2º. As infrações à presente Lei ou às cláusulas contratuais serão apuradas 

através de processo administrativo instaurado pela Secretaria Municipal de Desenvol-

vimento. 

 § 3º. Comprovadas as irregularidades, a empresa infratora poderá interpor 

recurso ao Prefeito, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da notificação, em única e 

última instância administrativa. 

 § 4º. Decidido o recurso pela procedência das irregularidades, o Município 

notificará a empresa para que desocupe o módulo do BERÇÁRIO INDUSTRIAL, no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação, improrrogáveis. 

 § 5º. Não havendo a desocupação do módulo pela empresa notificada e 

tendo o Município que recorrer às vias judiciais, a infratora ficará sujeita ao pagamento 

de aluguel mensal, a ser estabelecido pelo Município, a partir da data em que deveria 

ter ocorrido a desocupação. 

  

 Art. 8º. O Programa BERÇÁRIO INDUSTRIAL será coordenado e adminis-

trado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento. 

 

          Art. 9º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta das se-

guintes dotações orçamentárias: 

1119. 22.661.0180.1085 Criação de Incubadora Industrial 

3390.47.00.00.00.00  Obrigações Tributárias e Contributivas 

4490.30.00.00.00.00  Material de Consumo 

4490.36.00.00.00.00  Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

4490.39.00.00.00.00  Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

4490.51.00.00.00.00  Obras e Instalações  
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 Art. 10. O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei, no que cou-

ber. 

  

 Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

     GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE – RS, EM 26 DE 
FEVEREIRO DE 2013. 
 
                                                                        

 
                                

       TEODORA B. S. LÜTKEMEYER 
                                                                                                  Vice-prefeita no exercício do cargo  

de Prefeito Municipal 
 
 

 
LUIZ PAULO MORAIS MALAQUIAS 
Assessor Jurídico  
OAB/RS 17.684 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 

 
NAOR ORLANDO KÜMPEL 
Secretário de Finanças 

 

 


