
LEI MUNICIPAL Nº 705/2013, de 20 de junho de 2013. 

 

 

Autoriza o Executivo Municipal a assinar Protocolo de Intenções, 

que visa Retomar o Funcionamento da Agroindústria de 

Derivados de Leite, em Novo Xingu / RS. 

 

GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN, 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 assinar 

Protocolo de Intenções com a empresa Indústria de Laticínios Duranti E Weimer LTDA-ME , inscrita 

no CNPJ sob nº 18.044.741/0001-30, com sede na Linha Xingu Alto, Interior do Município de Novo 

Xingu / RS. 

     Art. 2º - O Protocolo de Intenções, a que se refere o artigo 

anterior, seguirá os termos da minuta anexa. 

 

     Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal 

 

 

Registra-se e Publica-se 

 

 

MARCELO KUSTER RAUCH 

Secretário Municipal de Administração 

 

 



 

 

 

 

 

MINUTA DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES 

 

 

Que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Novo Xingu 

e a empresa Indústria de Laticínio Duranti E Weimer 

LTDA_ME, com o objetivo da retomada das atividades  na 

fabricação de Derivados de Leite, em Novo Xingu/RS. 

 

 

 

Identificação das partes: 

1) Industria de Laticínios Duranti E Weimer LTDA-ME , inscrita no CNPJ sob n° 

18.044.741/0001-30, localizada na Linha Xingu Alto, Interior do Município de Novo 

Xingu/RS, neste ato representado por seus proprietários, Sr. ENEI DURANTI, portadora de 

CPF n° 247.560.058-61 e o Sr. DOUGLAS WEIMER, CPF n° 009.545.090-48, doravante 

denominada simplesmente EMPRESA. 

2) Município de Novo Xingu/RS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n° 

04.207.526/0001-26, com sede na Avenida Emilio Knaak, 1160, em Novo Xingu/RS, neste ato 

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Godofredo Claudio Werhkausen, portador do CPF 

n° 489.300.080-20, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO. 

Considerando a necessidade da ampliação da oferta de empregos formais no município de Novo 

Xingu/RS; 

Considerando a importância do aumento do valor adicionado para o MUNICÍPIO, o qual é o 

parâmetro de maior peso no cálculo para formação do índice de participação do ICMS (Imposto sobre 

a Circulação de Mercadorias e Serviços); 

Considerando a importância para o comércio local, no que se refere ao aumento do número de 

pessoas com renda mensal fixa; 

Considerando a vontade, por parte da EMPRESA, em ampliar os seus investimentos no município; 

Considerando que há mão-de-obra no município e região, e também para atender a necessidade de 

incrementar renda. 

RESOLVEM, firmar o presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES, que será regido pelas seguintes 

cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 



 

 O presente protocolo de intenções tem por objetivo o comprometimento das partes para com a 

instalação de uma fábrica com o processo de embutidos e derivados de Leite. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS COMPROMISSOS DAS PARTES 

 

 As partes já identificadas comprometem-se: 

 

EMPRESA: 

 

1) Instalar-se definitivamente no MUNICÍPIO, onde está constituída juridicamente e com 

funcionamento preliminar, com uma fábrica completa, que incluirá todo o processo de 

fabricação de derivados de Leite; 

2) Iniciar o processo de fabricação, incluindo o processo completo, tendo como base matéria 

prima oferecida por produtores do Município; 

3) Manter empregados, a partir de julho de 2013, no mínimo, 05(cinco) funcionários do 

Município com carteira de trabalho assinada, desde que haja disponibilidade de trabalhadores; 

4) Efetuar o pagamento do salário mensal o mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente ao 

vencimento, nos termos do §1º do art. 459 da CLT. 

 

MUNICÍPIO: 

 

1) Reformar o espaço físico da Agroindústria para que a mesma esteja em condições para a 

liberação dos órgãos competentes; 

2) Ceder os espaços e os equipamentos em comodato por um período de três anos podendo ser 

prorrogado de acordo com os termos da Lei; 

3) Cabe ao Município o Pagamento das Despesas com Energia Elétrica e Agua Potável; 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CRONOGRAMA DE COMPROMISSOS 

 

 Para a consecução da implantação do processo completo de fabricação de derivados de Leite no 

MUNICÍPIO pela EMPRESA, as partes acordam que deverá ser este o cronograma de execução dos 

compromissos aqui assumidos: 

 

1) O MUNICÍPIO formaliza a cedência do espaço para a EMPRESA; 

2) A EMPRESA instala o processo completo de fabricação de derivados de Leite; 

3) A EMPRESA contrata o número mínimo de trabalhadores, conforme compromisso ora 

assumido. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS  

 

A EMPRESA se utilizará dos recursos próprios disponíveis para o cumprimento dos compromissos ora 

assumidos. 



O MUNICÍPIO buscará recursos junto a outras esferas governamentais, de suas fontes ordinárias e/ou 

outra formas que possam garantir a execução do compromisso ora assumido. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS MODOFICAÇÕES 

 

Eventuais alterações nas disposições deste instrumento serão acordadas pelas partes e definidas através 

de Termo Aditivo, atendidas as formalidades legais.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO 

 

Para dirimir qualquer dúvida suscitada na execução e interpretação do presente instrumento, não 

resolvida entre as partes, fica eleito o foro da comarca de constantina/ RS, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 Por estarem assim justas e acordadas, assinam as partes o presente termo em 03 (três) vias de 

igual teor e forma e para um só efeito, na presença~das testemunhas abaixo indicadas, 

comprometendo-se em cumpri-las de maneira digna e honrosa. 

 

 

    Novo Xingu/RS, aos......dias do mês de .................de 2013. 

 

 

 PREFEITO MUNICÍPAL                              PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICÍPAL 

 

 

 

    INDUSTRIA DE LATICINIOS DURANTI E WEIMER LTDA-ME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA A LEI MUNICIPAL Nº 705/2013 

 

 

 

  Exmo Sr. Presidente, Srs. Vereadores: 

 

Apraz-me cumprimentá-los, oportunidade em que me dirijo aos 

nobres Edis, para apresentar justificativa a Lei Municipal n.º 705/2013, conforme exposto abaixo. 

O Projeto de Lei, que ora submetemos à apreciação dos Srs. 

Vereadores, tem por finalidade solicitar autorização legislativa para que o Poder Executivo Municipal 

possa assinar Protocolo de Intenções com a Indústria de Laticínio Duranti e Weimer LTDA-ME, 

instalada na Linha Xingu Alto, interior do Município de Novo Xingu-RS.  

Os nobres Edis são sabedores de que o Poder Executivo 

Municipal realizou diversos investimentos no decorrer dos anos para fabricação de derivados de Leite, 

com isso, além de empregos gerados, haverá um aumento substancial na geração de valor adicionado 

para o município. 

Entendo que o momento atual exige que passemos a convicção de 

que o município será parceiro da empresa para que a mesma tenha a segurança e as condições 

necessárias para realizar os investimentos que gerarão emprego e renda para a nossa população, além 

de propiciar a geração de ICMS e contribuir, assim, para diminuir a dependência do FPM (Fundo de 

participação para os Municípios), principal responsável pela crise que ora vivenciamos. 

 

Contudo, destaco que, com este projeto, a intenção deste Poder 

Executivo Municipal é criar um ambiente transparente, viável e capaz de firmar relações que possam 

apenas contribuir com o fortalecimento da economia do nosso município paralelamente a melhoria das 

condições de vida da nossa população. 

 

Na certeza do entendimento dos Senhores Vereadores, nos 

colocamos a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. 

                                      GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 20 de junho de 2013. 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal 


