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Governo Municipal 

 

 
                                                              LEI Nº 1553/2006 DE 18 DE MAIO DE 2006 
                         

AUTORIZA SUBSIDIAR AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA 
IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS 

 
Rudi Ohlweiler, Prefeito Municipal de Treze Tílias faço saber 
a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
            Art. 1º. Fica autorizado a concessão de subsidio à Empresa ROFNER INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS LTDA  CNPJ nº 07.887.349/0001-36 destinado à aquisição de imóvel  para a instalação de 
industria na área de alimentos, no Município de Treze Tílias, no valor parcial de R$ 2,00 ( dois reais) por 
metro quadrado 
 
             Parágrafo único – A Empresa beneficiada deverá  comprovar a efetiva aquisição do imóvel , 
mediante os respectivos registros cartoriais , como condição necessária para obtenção de subsidio 
constantes neste artigo, caracterizado de interesse público. 
 
            Art. 2º  Respeitado o objeto desta Lei e, no que couber, para sua fiel execução, poderão ser 
aplicados, subsidiariamente , disposições da Lei 783/91, de 18 de julho de 1991, especialmente para os 
encargos a serem cumpridos pela industria. 
 
            Art. 3º - Para despesas decorrentes desta Lei, a titulo de subsidio, serão cobertos com recursos do 
orçamento Municipal. 
09-Secretaria de Turismo,Industria e Comércio 
01-Secretaria Municipal 
Elemento: 44.60.00 – transferência Instituições c/ fins lucrativos 
 
Parágrafo-único: Para aplicação do disposto neste artigo, ficam respectivamente autorizadas as devidas 
suplementações  tanto no PPA ( Plano Plurianual) LDO ( Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA – Lei 
orçamentária Anual, valendo-se do excesso de arrecadação orçamentário no valor total do subsidio de R$ 
160.000,00 ( cento e sessenta mil reais)  
 
           Art. 4º A Empresa Beneficiada, deverá apresentar ao Município, laudo de avaliação do imóvel 
adquirido, comprovantes de sua exigüidade face ao mercado local. 
 
           Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Treze Tílias, em 18 de maio de 2006. 
 
 
 

RUDI OHLWEILER 
Prefeito Municipal 

 
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, aos 18 dias do mês de maio 
de 2006. 
 
 

FRANCISCO JOSE KLOTZ 
Secretario de Administração e Fazenda 


