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LEI MUNICIPAL Nº 022/2001, de 09 de Fevereiro de 2001. 

 

 

Autoriza o Executivo Municipal de Novo Xingu efetuar locação 

de imóvel e custear despesas de reformas do prédio locado, 

utilizando o valor das despesas como pagamento de aluguéis, e 

dá outras providências. 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica vigente, 

que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

 

     Art. 1.º - Fica o município de Novo Xingu autorizado a fazer 

contrato de locação de imóvel, com o preço de locação mensal de R$ 203,12 (duzentos e três reais e 

doze centavos), por prazo indeterminado, destinado ao funcionamento da Administração Pública 

Municipal. 

 

     Parágrafo único - O imóvel a ser locado é da propriedade de 

Olga Jadische Knaak, situado na Rua da Usina, esquina com a Avenida Emílio Knaak. 

 

     Art. 2.º - Fica o município autorizado a efetuar despesas na 

reforma do imóvel, adequando o mesmo para fins de funcionamento da Administração Pública 

Municipal. 

 

     Parágrafo único - As despesas com reforma do imóvel estão 

autorizadas até o montante de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), sendo referida despesa 

autorizada para pagamento de compra de materiais de construção, hidráulico, elétrico e contratação de 

mão-de-obra e serviços. 

 

     Art. 3.º - O município fica autorizado a compensar os valores 

despendidos na reforma com a compensação de aluguéis, ficando isento de pagamento de locação por 

prazo de trinta e dois  meses a contratar de Janeiro de 2001 até  agosto de 2003. 

 

     § 1.º - A título de locação o município está autorizado a pagar o 

valor mensal de R$ 203,12 (duzentos e três reais e doze centavos) nos primeiros trinta e dois meses, 

sendo os valores já pagos ao locador em razão das reformas procedidas e após esse período o valor de 

locação mensal será reajustado de acordo com o índice do IGPM apurado no período. 

 

     § 2.º - Após decorrido os 32 meses o município, de acordo com 

seu interesse, poderá dar continuidade à locação efetuando o pagamento mensal, correspondente ao 

valor a ser apurado, nos termos do parágrafo anterior. 
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     Art. 4.º - O contrato de locação terá previsão obrigatório de 

alcançar herdeiros e legatários e duração mínima de 32 meses em razão do valores já gastos pelo erário 

municipal com reformas realizadas. 

 

     Art. 5.º - Após encerrado os 32 meses de locação as reformas 

realizadas integrarão o imóvel, sendo as benfeitorias pertencentes ao locador. 

 

     Art. 6.º - As despesas realizadas serão suportadas pela dotação 

orçamentária própria. 

 

     Art. 7.º- Revogam-se as disposições em contrário. 

 

     Art. 8.º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação com 

efeitos retroativos a 1.º de Janeiro de 2001. 

 

 

 

      GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 09 de Fevereiro de 2001.    
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