
 

LEI MUNICIPAL Nº 130/2002, de 04 de Abril de 2002.  

       

Autoriza o Executivo Municipal a contratar serviços junto ao 

CEARTI – Centro de Estudos e Atividades Regional da Terceira 

Idade, e dá outras providências. 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica vigente, 

que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

     Art. 1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

contratar serviços do CEARTI – Centro de Estudos e Atividades Regional da Terceira Idade, CNPJ nº 

01.768.570/0001-99, estabelecido na Rua  Nicolau Borges Lutz., 268, Vila Lutz em Palmeira das 

Missões – RS. 

     Parágrafo Único – O serviços de que trata o presente artigo, 

dizem respeito atividades na área da terceira idade, compreendendo a coordenação de grupos e a 

capacitação de técnicos na área 

     Art. 2º - O Executivo Municipal  assinará o contrato de que trata 

o artigo 1º  conforme minuta de contrato, anexa a esta lei,  que passa a fazer parte da mesma. 

 

    Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por 

conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

04    - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

0402    - DIRETORIA DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST. SOCIAL 

2017    - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

33.90.39.00   - Outros Serviços de Terceiros – P.J. 



 

    Art. 4º -  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

    Art. 5º - Fica revogada a Lei Municipal nº 039/2001. 

 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 04 de Abril de 2002.    

 

 

                                      

JAIME EDSSON MARTINI 

 Prefeito Municipal 

 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 

        GELCIO MARTINELLI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

 Pelo presente Contrato Administrativo de prestação de serviço que, entre si, fazem, de um lado 

o MUNICÍPIO DE NOVO XINGU – RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Prefeitura 

Municipal, estabelecida na Rua da Usina, s/nº, na cidade do mesmo nome, inscrita no CNPJ nº 

02.207.526/0001-06, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. JAIME EDSSON 

MARTINI, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado CEARTI – Centro 

de Estudos e Atividades Regional da Terceira Idade, pessoa jurídica de direito privado , inscrito no 

CNPJ sob nº 01.768.570/0001-99, neste ato representado por DIVA TEREZINHA CENCI, 

estabelecido na Rua Nicolau Borges Lutz, 268, Vila Lutz, Palmeira das Missões – RS, doravante 

denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato de Prestação de serviço, nos termos das 

cláusulas que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

 O objeto do presente contrato é a prestação de serviços na área da terceira idade, 

compreendendo a coordenação de grupos e a capacitação de técnicos na área. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DURAÇÃO 

 

 O presente contrato terá duração de 09 (nove) meses contados a partir da assinatura do mesmo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

 

 O preço pago pela prestação dos serviços que trata a cláusula primeira do presente é de R$ 

1.620,00 (um mil, seiscentos e vinte reais). 
 



CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

 O pagamento será feito em nove parcelas mensais de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA INADIMPLÊNCIA  

 

 A inexecução das obrigações por parte da contratada, importará no pagamento de cláusula 

penal de 30% (trinta por cento), arbitrado sobre o valor total do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – LEGISLAÇÃO  

 

 A presente relação jurídico-contratual é disciplinada pela Lei Federal 8.666/93, com alterações 

introduzidas pela Lei 8.883/94, bem como todas as determinações da legislação vigente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

 

 O presente contrato poderá ser rescindido na hipótese  de ocorrer situação elencada nos incisos 

do art. 78 da Lei 8.666/93, e alterações pela Lei 8.883/94. 

Parágrafo Único – A rescisão operar-se-á por ato unilateral e escrito da administração; amigável, por 

acordo; ou judicialmente, de conformidade no art. 79, da referida Lei. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 

 

 Estabelecem as partes de comum acordo que não haverá reajuste no presente instrumento. 

 

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

 As despesas decorrentes do presente contrato terão a seguinte dotação orçamentária: 



 

04    - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

0402    - DIRETORIA DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST. SOCIAL 

2017    - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

33.90.39.00   - Outros Serviços de Terceiros – P.J. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

 

 Fica eleito o Foro da Comarca de Constantina – RS, para dirimir quaisquer dúvidas emergentes 

do presente contrato.  

 

 Estando, assim justos e contratados, lavra-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor 

e forma, que após lido, conferido e conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas. 

 

 

 Novo Xingu, em _____ de __________ de 2002. 

 

 

_________________________  __________________________ 

        CONTRATANTE     CONTRATADO 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 1)_______________________   2)_____________________________ 


