
 

 

Relatór io de análises Lei 3314/2020 Nº 01/2020 

Aos dezesseis dias do mês de julho de 2020 reuniram-se os membros da Comissão Para Análise De 

Processos De Solicitação De Incentivos Previstos No Programa De Recuperação Econômica No 

Município De Ivoti, conforme portaria 252/2020 anexa, para analisar os processos de solicitação de 

incentivos protocolados até o momento. 

Foram protocolados os pedidos abaixo listados, tendo a análise conforme segue: 

2020/3802 - WIVA BORDADOS LTDA - EPP: Documentação completa; em análise a 

documentação constatou-se que a empresa tem intenção de ampliar suas atividades e 

conforme previsto na lei, enquadra-se para receber o benefício do auxílio aluguel;  

2020/3818 - SULSPORT ARTES MARCIAIS LTDA: Contribuinte não apresentou DEFIS, visto 

que é optante pelo simples nacional; Apresentou CND federal vencida; Não enviou o balancete 

do ano de 2020; 

2020/3836 - POLICOUROS IND E COM DE COUROS LTDA: Não contém documentação para 

ser analisada no protocolo; 

2020/3846 - CLEIDE ISABEL FLECK CONSERVAS: Foi apresentado somente o balanço e 

balancete segmentado por fi lial, sendo que necessitamos do balancete consolidado da empresa; 

Falta cópia do RG e CPF, documentos obrigatórios da Lei 3314/2020; 

2020/3858 - REGETEC BREIER REGENERAÇÃO DE OLEOS LTDA: Documentação completa, 

enviado para Câmara; 

2020/3872 - QUASARS TECN PREDIAL E AUTOM LTDA ME: Documentação incompleta, 

encontra-se pendente copiado do RG e CPF do sócios, e certidões negativas (federal, 

municipal e estadual), documentos obrigatórios da Lei 3314/2020; 

2020/3884 - COMERCIAL DE TINTAS DILKIN LTDA: Documentação completa, enviado para 

Câmara; 



 

 

2020/3885 - PONTOCASA ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA: Documentação 

completa, enviado para Câmara; 

2020/3886 - 3BL BRASIL SERV CONS EM SUST E RESULT S/S: A empresa não possui 

funcionários registrados, diante disso, não enquadra-se nos requisitos da LEI para receber o 

incentivo de aluguel. 

2020/3897 - FERVI TRANSPORTES LTDA – Encontra-se pendente na documentação enviada; 

Balancete de verificação completo (com as contas de resultado); GFIP completa; CND federal; 

O benefício do município não se estende a unidades operacionais localizadas fora do 

município. 

2020/3904 - OFICINA MECANICA SPENGLER LTDA ME – Encontra-se pendente o envio do 

balanço patrimonial de 2019 e os balancetes de verificação do primeiro semestre de 2020, 

documentos obrigatórios conforme a lei 3314/2020 

 2020/3921 - OL MICRONIZAÇÃO LTDA ME  A CND municipal está vencida; não foi 

encaminhada a GFIP completa e falta o envio do contrato social; Todos documentos 

obrigatórios conforme lei 3314/2020 

2020/3931 - POLICOUROS IND E COM DE COUROS LTDA – Protocolo com documentação 

incompleta; contribuinte deve reunir toda documentação em somente um protocolo. 

2020/3933 - POLICOUROS IND E COM DE COUROS LTDA – Protocolo com documentação 

incompleta; contribuinte deve reunir toda documentação em somente um protocolo. 

2020/3952 - FERNANDA BAUERMANN - Protocolo com documentação incompleta; não foi 

encaminhado: Carta de apresentação, justificativa sobre os propósitos com a solicitação do 

incentivo, balanço patrimonial de 2019, DEFIS do último exercício; e contrato de locação do 

imóvel. 

 



 

 

2020/3935 - BRUNO RAFAEL KAYZER 03789514080 – Documentação completa, enviado para 

câmara.  

2020/3937 - ROSINIA JANICE BERGHAN KUNRATH - Documentação completa, enviado 

para câmara. 

2020/3947 - PRODUTOS MAIS ATACADO DE ALIMENTOS LTDA – Encontra-se pendente o 

envio da GFIP completa, documento obrigatório conforme lei 3314/2020. 

2020/3950 - LIDIA DE OLIVEIRA ME  Encontra-se pendente o envio da carta de 

apresentação, justificativa dos propósitos da solicitação do incentivo, Balanço patrimonial de 

2019; CND municipal; Contrato de locação do imóvel.  

2020/3962 - OL MICRONIZAÇÃO LTDA ME – Protocolo com documentação incompleta; 

contribuinte deve reunir toda documentação em somente um protocolo. 

 

 

Sendo o que havia, 

 

Denise Rodrigues Da Silva   Lucas Backes Paz 

 

Kelly Menezes Silva Braun   Tomas Baumgarten Rost 

 

 

 


