
 

LEI MUNICIPAL Nº 155/2002, de 15 de Julho de 2002.  

     

Autoriza o Executivo Municipal a realizar despesas com aluguel e 

transporte de matéria – prima e produção das Indústrias 

Calçadistas, proprietárias de ateliês ou similares no município de 

Novo Xingu – RS. 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo Xingu 

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

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

 

     Art. 1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar 

despesas com aluguel de espaço para o funcionamento de ateliê de calçados no município de Novo 

Xingu - RS, no valor de um salário mínimo e meio mensal. 

 

     Parágrafo Único – A cópia do contrato anexa a presente Lei, 

passa a fazer parte integrante da mesma. 

 

     Art. 2º - Fica igualmente autorizado, o Executivo Municipal, a 

custear despesas com o transporte de matéria – prima, ou peças para montagem, e produção dos ateliês 

de calçados ou similares instalados no município de Novo Xingu – RS. 

 

     Parágrafo Único – O Executivo Municipal negociará o valor, 

prazo e forma em que o município se incumbirá de pagar, pelo frete, em acordo com os municípios da 

região, os responsáveis pela realização do transporte e as empresas calçadistas, bem como a forma e 

freqüência em que o mesmo será realizado. 

 



    Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por 

conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

05   - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 

05.01   - DIRETORIA DA INDÚTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA 

1.007   - Apoio à Instalação e Permanência de Indústrias 

3390.39.00  - Outros Serviços de Terceiros P.J. 

 

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

efeitos retroativos à  01 de Maio de 2002. 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 15 de Julho de 2002.    

 

 

                                      

JAIME EDSSON MARTINI 

 Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

        GELCIO MARTINELLI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 
 

 

 

 

 



 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 

 

Contrato de locação que celebram o município de Novo Xingu e a 

Paróquia Evangélica Congregacional, para locação de espaço com 

vistas a instalação de indústria Calçadista. 

 

Pelo presente instrumento de locação, como Locatário o Município de Novo Xingu, Pessoa 

Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Avenida Emilio Knaak em Novo Xingu – RS, inscrito 

no CNPJ sob n.º 04.207.526/0001-06 neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor Jaime 

Edsson Martini e de outra parte como Locadora a Paróquia Evangélica Congregacional, CNPJ sob 

n.º 90.741.836/0004-82, com sede na Localidade de Atiaçú, município de Sarandi - RS, neste ato 

representada pelo Presidente e Secretário da Comunidade Evangélica Congregacional de Novo Xingu 

– RS, respectivamente os Srs. Avelino Wahlbrink, portador de CPF nº  074.250.319 - 49, brasileiro, 

casado, residente e domiciliado na Linha de 12 de Novembro, em Novo Xingu - RS e Osmar Jesse, 

brasileiro, casado, portador de CI nº 1030683443, residente e domiciliado na Rua da Usina em Novo 

Xingu – RS, declaram pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e contratado, 

entre si, a locação de imóvel nesta cidade, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto 

 O presente contrato tem como objeto a locação de parte de um imóvel (Salão Comunitário)  sito 

à Avenida Emílio Knaak s/n, compreendendo uma área de 180 m² (cento e oitenta metros quadrados) 

devidamente autorizado pelo processo de dispensa de licitação, incluído também a permissão de acesso 

ao local passando pelo terreno da Locadora. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – da finalidade 

 O Imóvel descrito no preâmbulo deste contrato é locado exclusivamente para que ali funcione 

um ateliê de calçados. 



 

CLÁUSULA TERCEIRA – do valor 

 O aluguel mensal a ser pago a partir de 01 de Maio de 2002 será o equivalente a um salário 

mínimo e meio.  

 

CLÁUSULA QUARTA – da forma de pagamento 

O aluguel é pagável em moeda corrente nacional até o décimo dia do mês subseqüente ao 

vencido, sendo que o Município adiantará o pagamento dos primeiros dois meses de aluguel a locadora 

até o dia 20 de Maio 2002. 

 

CLÁUSULA QUINTA – do prazo de locação 

 O prazo de locação é de 12(doze) meses iniciando-se em 01 de Maio de 2002 podendo ser 

prorrogado por escrito, de acordo com o inciso II do Art. 57 da Lei 8666/93.  

 

CLÁUSULA SEXTA – dos direitos e obrigações 

 São direitos e obrigações entre as partes as estabelecidas na Lei Federal n.º 8.245/91. 

 A Locadora reconhece os direitos da administração, em caso de decisão administrativa, 

previstos no Art. 77 da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA –dos encargos 

 Os encargos correspondentes ao fornecimento de água e luz, correspondentes a parte locada, 

serão de exclusiva responsabilidade do Locatário. 

 

CLÁUSULA OITAVA – dos direitos e obrigações dos contratantes  

 Fica o locatário incumbido de construir uma parede divisória de madeira entre a área alugada e 

o restante do imóvel, além de ficar sob a responsabilidade também do locatário de providenciar o 

fornecimento de energia elétrica trifásica. 



 A locadora fica incumbida de providenciar as reformas necessárias nas aberturas do imóvel até 

a data de 01 de Maio de 2002. 

 

CLÁUSULA NONA – das tolerâncias  

 Qualquer tolerâncias ou concessões da locadora ou pelo locatário, que não manifestada por 

escrito, não constituirão precedentes invocáveis para a alteração e suas obrigações estipuladas neste 

instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – da dotação orçamentária 

 As despesas decorrentes do presente contrato por parte do município, correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – do foro  

 As partes elegem o Fórum da Comarca de Constantina - RS para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas de interpretação do presente contrato. 

 

 E assim, estando as partes inteiramente de acordo com todas as cláusulas estabelecidas no 

presente contrato, firma o mesmo em três vias de igual forma e teor. 

 

 Novo Xingu,    de     de 2002. 

 

  _______________________________________  

Prefeito Municipal – Jaime Edsson Martini 

 

_______________________________________ _______________________________________ 

      Locadora – Avelino Walhbrink   Locadora - Osmar Jesse  

 

TESTEMUNHAS: _____________________________        _________________________________ 


