
LEI MUNICIPAL N° 242.01, DE 02 DE ABRIL DE 2004. 

 

“Autoriza concessão de incentivos financeiros para 

ampliação da capacidade de produção de Unidade 

Industrial instalada no Município, estabelece as 

obrigações das partes e dá outras providências.” 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE, Estado do Rio Grande 

do Sul, 

  FAÇO  SABER,  que  a  Câmara   Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte 

 

L  E  I 

 

  Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder à empresa 

LUANDRES INDUSTRIA DE CALAÇADOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ sob n.° 05.296.211/0001-37, sediada na Rua João José Briesch, s/n°, nesta cidade 

de Canudos do Vale - RS, incentivos financeiros no montante de R$ 9.600,00 (nove mil e 

seiscentos reais), para fins de ampliação de sua capacidade de produção no ramo calçadista, que 

serão aplicados no pagamento de alugueres de espaço físico adequado para seu funcionamento. 

 

  Parágrafo Único – O valor do subsídio financeiro é para dar cobertura aos 

alugueis do espaço físico onde está instalada a industria, inicialmente por um período de 12 (doze) 

meses, com possibilidades de prorrogação, por iguais períodos, até o limite permitido em Lei, 

mediante firmatura de termos aditivos. 

 

  Art. 2º - O benefício previsto no artigo precedente, tem fundamento legal no 

Programa de Incentivos para instalação e ampliação de indústrias estabelecido pelo Município. 

 

  Art. 3º - Os objetivos dos incentivos, sua aplicação, comprometimentos da 

indústria e projeções de ampliação de empregos, assim como a forma de pagamento, estão 

estabelecidos em Termo de Convênio específico, que integra esta Lei para todos os fins.  

 

  Art. 4º - A Indústria beneficiada deverá prestar contas da aplicação dos recursos 

recebidos na finalidade proposta, no prazo e de conformidade com a legislação municipal que rege 

a matéria.  

 

  Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

0301 – SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO 

22.661.0034.1014 – Incentivos Industriais 

3.3.90.39.99 – Demais Serviços de Terceiros P. J. 

 

  Art. 6º. – A presente Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE 

  Em 02 de Abril de 2004. 

 

      LUIZ ALBERTO REGINATTO 

      Prefeito Municipal 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

 

MARCIUS JOEL CORBELLINI 

Secretário de Administração 

e Planejamento 


