
LEI MUNICIPAL Nº. 579/2010, de 23 de julho de 2010. 
       

 

 

Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o 

Município de Palmeira das Missões / RS, com vistas a participar 

da redistribuição do valor adicionado oriundo da atividade 

industrial da empresa NESTLÉ e dá outras providências. 

 

 

 

GÉLCIO MARTINELLI, Prefeito Municipal de Novo Xingu – 

RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de 

acordo com o art. 29, item V, da Constituição Federal, que a Câmara Municipal de Vereadores 

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a celebrar convênio 

com o Município de Palmeira das Missões / RS, com a finalidade de participar da distribuição do valor 

adicionado gerado pelas atividades industriais da empresa NESTLÉ/DAIRY PARTNERS 

AMERICAS MANUFACTURING BRASIL LTDA, instalada naquele município, o qual faz parte da 

base de cálculo para a formação dos índices municipais de participação na divisão do ICMS (Imposto 

sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), nos termos da minuta de Termo de Convênio que 

integra esta Lei como anexo. 

 

Art. 2º - A distribuição do valor adicionado de que trata o artigo 

1º,  com o município, se dará a razão de 80% (oitenta por cento), proporcionalmente ao produto 

primário industrializado com origem em Novo Xingu. 

 

Art. 3º - A NESTLÉ manterá controle da matéria-prima 

adquirida para a industrialização, em separado, o qual servirá para aferição do percentual adicionado a 

ser atribuído ao município. 

 

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

retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2010. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU, em 23 de julho de 2010. 

 

 

GÉLCIO MARTINELLI 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

 

DORIVAL WALFRID WERHAUSEN 

  Sec. Mun. De Adm, Plan. e Finanças 



 

MINUTA DO TERMO DE CONVÊNIO 
 
 

TERMO DE CONVÊNIO INTERMUNICIPAL 

 

Por este instrumento, o MUNICÍPIO PALMEIRA DAS MISSÕES / RS, 

representado por seu Prefeito Municipal, Lourenço Ardenghi Filho, e o 

MUNICÍPIO DE NOVO XINGU - RS, representado por seu Prefeito Municipal –

Gélcio Martinelli, têm justo e acertado entre si o presente “Termo de Convênio 

Intermunicipal”, de acordo com a Lei Municipal nº xxx/2010, mediante o 

estabelecimento das seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE 

O presente Convênio tem como finalidade propiciar o rateio de 80% (oitenta por 

cento) da receita do ICMS proveniente do valor adicionado no Município de Palmeira 

das Missões/RS, decorrente da atividade industrial da NESTLÉ/DAIRY PARTNERS 

AMÉRICAS MANUFACTURING BRASIL LTDA, com o Município de Novo 

Xingu - RS, proporcionalmente a origem do produto primário industrializado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO 

CONVÊNIO: 

O valor adicionado referente à industrialização de produtos na NESTLÉ/DPA, em sua 

unidade industrial situada no Município de Palmeira das Missões, será distribuído na 

proporção 80% (por cento) para o Município de Novo Xingu - RS, sobre o montante do 

ICMS correspondente à matéria-prima originária de seu território. 

 

§ 1º - Pertencerá, exclusivamente, ao Município de Palmeira das Missões o valor 

adicionado sobre a matéria-prima originária de outros Municípios, ficando restringida a 

distribuição do ICMS tratada no caput desta cláusula ao Município de Novo Xingu - RS 

e demais que integram a AMZOP – Associação dos Municípios da Zona da Produção, e 

que firmarem Termo de Convênio Intermunicipal nas mesmas condições. 

 

§ 2º - A NESTLÉ/DPA manterá controle da matéria-prima adquirida para 

industrialização, em separado, para o Município de Novo Xingu - RS, que servirá para 

aferição do percentual adicionado a ser distribuído conforme este Convênio. 

 

§ 3º - Por ocasião do preenchimento das guias informativas para fins de cálculo do valor 

adicionado do ICMS, a NESTLÉ/DPA discriminará o valor correspondente ao 



Município de Novo Xingu - RS, na proporção de que trata o caput desta cláusula, 

remetendo os respectivos relatórios dos valores informados a este Município. 

 

§ 4º - A Associação dos Municípios da Zona da Produção - AMZOP, é considerada para 

esta finalidade, a divisão administrativa da FAMURS, e os municípios pertencentes são: 

Alpestre, Ametista do Sul, Barra Funda, Boa Vista das Missões, Caiçara, Cerro 

Grande, Chapada, Constantina, Coxilha, Cristal do Sul, Dois Irmãos das Missões, 

Engenho Velho, Erval Seco, Frederico Westphalen, Gramado dos Loureiros, Irai, 

Jaboticaba, Lajeado do Bugre, Liberato Salzano, Nonoai, Nova Boa Vista, Novo 

Barreiro, Novo Tiradentes, Novo Xingu, Palmeira das Missões, Palmitinho, Pinhal, 

Pinheirinho do Vale, Planalto, Rio dos Índios, Rodeio Bonito, Ronda Alta, 

Rondinha, Sagrada Família, São José das Missões, Sarandi, São Pedro das 

Missões, Seberi, Taquaruçú do Sul, Três Palmeiras, Trindade do Sul, Vicente 

Dutra e Vista Alegre. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZO DE DURAÇÃO DO CONVÊNIO: 

O presente Convênio entrará em vigor no dia xxx de 2010, com efeitos retroativos a 1º 

de janeiro de 2010, e terá vigência enquanto a NESTLÉ/DPA mantiver em 

funcionamento suas atividades industriais no território do Município de Palmeira das 

Missões. 

 

CLÁUSULA QUARTA: 

As disposições deste Convênio somente poderão ser alteradas por deliberação da 

totalidade dos Municípios integrantes da AMZOP ou em decorrência da atual legislação 

tributária que torne inviável a continuidade do aqui ajustado. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO CONSELHO 

Os Prefeitos dos municípios integrantes da AMZOP constituirão um CONSELHO para 

acompanhamento da execução deste Convênio, com as atribuições que lhe forem 

definidas na ata constitutiva. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO 

As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Palmeira das Missões para 

dirimir eventuais dúvidas emergentes da aplicação deste Convênio. 

 

Novo Xingu /RS, xxx de 2010. 

 

____________________________              ____________________ 

Município de Palmeira das Missões              Município de Novo Xingu  

Lourenço Ardenghi Filho        Gélcio Martinelli 


