
LEI COMPLENTAR Nº: 077/2014 

DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014 

 

 

 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

A SUBSIDIAR ALUGUEL DE IMÓVEL. 

 

JOÃO MARIA ROQUE, Prefeito Municipal de 
Entre Rios, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com a 
legislação vigente, FAZ SABER que a Câmara 
Municipal de Vereadores votou, aprovou e Eu 
sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  subsidiar, o  aluguel  no  

valor  de  R$  1.250,00  (um  mil duzentos e cinqüenta reais) mensais,  pelo  período  de  

até  02  (dois)  anos,  de  imóvel  de  propriedade  do  Sr. Ricardo Trombeta,  com  sede  

na  Rua:  Toldinho, 05,  Bairro: Centro, neste  município  de  Entre Rios/SC,  para  a  

instalação  da  empresa  Brasil Oeste Confecções – LTDA - ME., pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ n. 17.281.877/0001-09  localizada na Rua Toldinho, 

s/n, centro de Entre Rios – SC. 

 

Art. 2º - Os referidos subsídios serão repassados diretamente para o locador do referido 

imóvel, estando ciente de eventuais impedimentos previstos na lei 8.666/93 e suas 

alterações.  

 

Art. 3º -  No final  de  cada  exercício, ou no momento que a administração publica 

convier, por comissão a ser designada pelo Chefe do Executivo, composta de pelo 

mínimo três integrantes,  será  realizado a avaliação quanto ao  cumprimento no 

desempenho da empresa e o compromisso firmado no anexo I desta lei.  



Parágrafo Único – O outorga dos presentes subsídios,  que se refere a presente Lei,  

poderá ser rescindido, independente de qualquer interpelação judicial ou extra judicial,  

caso a empresa beneficiada não cumprir com os compromissos assumidos, no que 

tange a geração de empregos, renda,  a ser   descriminado  no Anexo Único desta lei. 

 

Art. 4º -  O chefe do Executivo, através de ato administrativo,  poderá tomar medidas 

que entender cabíveis quanto a rescisão do beneficio, prorrogação, alteração das regras, 

bem como outras  medidas que visam o interesse da municipalidade.  

 

Art. 5º - Os recursos dos referidos benefícios serão custeados pelo orçamento  

municipal.   

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos passaram a 

valer a partir de 01 de janeiro de 2015. 

 

Gabinete do Prefeito, em 17 de dezembro de 2014. 

 

 

 

JOÃO MARIA ROQUE 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO ÚNICO 

 

É de conhecimento da população Entrerriense que o 

município não possui até o presente momento de  área industrial e nem de 

espaços disponíveis,  para que empresas venham se instalar nesta circunscrição 

com o finalidade de geração de emprego e via de regra renda, beneficiando a 

população de forma  direta e  também indireta.  

 

O município na sua essência é quase todo movido por verbas e 

recursos federais e estaduais previstos nas Constituições Federal e Estadual, 

sendo que ainda caminha a passos lentos no encontro da  fórmula de gerar 

alternativa e mecanismo  que possam dar horizontes no crescimento e seu 

desenvolvimento e  geração de renda própria, extraídas de complexos 

industriais ainda inexistentes dentro do seu território.  

 

É certo que o administrador publico deve buscar o melhor 

serviço de excelência dentro do seu território que administra,  e o melhor 

serviço a população que integra a sua jurisdição,  mas também,  e não errado,  é 

o homem publico interceder quando lhe for autorizado  de tomar ações com 

visão para o futuro, e poder  dar oportunidade a empresas particulares que 

demonstram interesse de investir no referido município, que de forma indireta 

proporcionará aos seus habitantes oportunidade de trabalho impedindo que 

seus habitantes migrem para centros maiores, na busca do tão sonhado trabalho 

formal. 

De tal sorte e também como responsabilidade pelas ações que 

o gestor publica toma, cabe salientar que os subsídios que o município dará a 

empresa nominada na referida lei, esta deverá cumprir  com os compromissos 



firmados com este  município, do contrario não  estará imune de 

responsabilidades pela  inércia de suas obrigações.  

 

Assim neste contexto,  como anexo Único do referido projeto de 

Lei complementar, a  proposta que Município de Entre Rios/SC firma com a 

empresa  beneficiária Brasil,  Oeste Confecções – LTDA -ME, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ n. 17.281.877/0001-09  localizada na Rua 

Toldinho, s/n, centro de Entre Rios – SC, para o conhecimento de todos é a 

seguinte:  

a) A empresa se compromete até o final do exercício de 2015 

ter em seu quadro de funcionários,  numero não inferior a 10 empregos, todos 

devidamente registrados dentro da formalidade;   

 

b) Para o exercício de  2016 este numero deverá ser majorado 

em numero de funcionários não inferior a 15 empregos também devidamente 

registrados;   

c) Em caso de descumprimento de qualquer das condições 

acima ( letras “a” e “b”), será unilateralmente e por iniciativa do município, 

rescindido a outorga do subsidio a empresa beneficiada, podendo o município 

tomar as medidas legais cabíveis para o ressarcimento as seus cofres dos valores 

já destinados ao aluguel que então vinha sendo custeado.  

 

d) A responsabilidade pelo descumprimento das condições 

impostas nas letra “a” e “b” estende tanto à pessoa jurídica, quanto a pessoa 

física de seus sócios, podendo o município, no caso de demandar judicialmente 

na busca de eventuais valores já desembolsado, chamar todos de forma 

solidária.   



e) O município assume o compromisso, através de comissão a 

ser nomeada pelo Chefe do Executivo em numero não inferior a três, de fazer 

quantas visitas for necessária junto a sede da empresa a fim de se verificar se a 

referida esta cumprindo os compromissos firmados, e caso parecer desta 

comissão aponte pelo descumprimento,  de imediato a outorga dos subsídios 

será cessada, cientificando o proprietário do imóvel  sobre a decisão.    

 

f) Havendo a necessidade de realização de benfeitorias sobre 

o imóvel onde a empresa se instalará, estas serão autorizadas pelo proprietário 

do imóvel e suportadas pela empresa beneficiária,  não podendo o município 

intervir entre acertos e acordos firmados por aqueles ( proprietário e 

beneficiário).  

 
Entre Rios, 17 de dezembro de 2014.  

 

 

 

JOÃO MARIA ROQUE 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


