
 

 
ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

GABINETE DO PREFEITO 

 

 

 

 

LEI Nº 059/2007 

 

 

 
DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL PARA SUBVENÇÃO DE ALUGUEL 

À EMPRESA FIPAN TEXTIL LTDA, POR PARTE 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 

SECA – PB, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SECA, PB, faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

 

 Art. 1º - A título de incentivo fica a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 

SECA-PB de conformidade com a Lei 023/2006, Seção I, Art. 8º, inciso V e VI e 

capitulo VIII, Art. 23, inciso IV e IX, autorizada pelo Legislativo Municipal a assumir o 

ônus com o aluguel de dois galpões localizados à Rua Cícero Faustino da Silva s/n 

(entrada para o bairro Anacleto), para as instalações da empresa FIPAN TEXTIL 

LTDA, com matriz na cidade de Caxias do Sul - RS e com filiais em Novo Hamburgo-

RS e Jequié-BA. 

 

 Art. 2º - A nova filial da indústria será denominada FIPANOR TEXTIL LTDA. 

 

 Art. 3º - O incentivo com o aluguel do imóvel de que trata o artigo 1º desta Lei 

será pelo período de 02 (dois) anos, a contar da data da assinatura do contrato de aluguel 

dos imóveis, no valor de R$ 1.700,00 (Um Mil e Setecentos reais). 

 

 § 1º – O contrato será firmado e assinado e assinado entre o município, locador e 

os proprietários dos imóveis locatários. 

 § 2º - O reajuste da locação dos imóveis terá como base o INPC (Índice 

Nacional de Preço ao Consumidor), ou será negociado diretamente entre as partes 

interessadas. 

 

 Art. 4º - Em contrapartida à concessão do incentivo, a beneficiada deverá firmar 

os seguintes compromissos com o representante do município, o prefeito municipal: 

 

 A – A empresa se compromete que no período máximo de dois anos contará 

com no mínimo 70 funcionários. 

 

 B – Todos os funcionários da empresa serão moradores da cidade de Lagoa 

Seca-PB, com exceção da administração direta. 

 



 C – Manter a empresa em atividade no município de Lagoa Seca-PB por um 

prazo mínimo de 04 anos. 

 

 D - Indenizar o município de Lagoa Seca-PB, com o valor dos gastos com o 

incentivo – devidamente corrigidos – caso paralise suas atividades e/ou transfira suas 

atividades para outro município, por qualquer motivo, antes de findar o prazo firmado 

entre as partes. 

 

 Art. 5º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta 

das dotações orçamento vigente. 

 

 Art. 6º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

 Art. 7º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

Lagoa Seca, 26 de Dezembro de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edvardo Herculano de Lima 

Prefeito 

 

 

 

 

 

 


