
 

LEI MUNICIPAL Nº 148/2002, de 20 de Junho de 2002. 

     

 

Autoriza o Executivo Municipal a assinar acordo, com 

Cooperativas atuantes no município, para fins de conceder 

premiação à produtores de leite em concurso de criação e 

produção, 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 

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

 

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

acordo com fim de organizar e efetuar a distribuição de prêmios à agricultores produtores de Leite, no 

concurso de criação e produção que será realizado durante a realização da VI XINGUFEST, nos dias 

05, 06 e 07 de Julho de 2002. 

 

    Art. 2º - São objetivos desta Lei: 

 

    I    – Incentivar a produção leiteira no município; 

    II  – Possibilitar a abertura de novos comércios aos Agricultores 

participantes; 

    III  – Expandir a atividade à outros agricultores do município; 

    IV – Divulgar a potencialidade do município neste setor de 

produção; e 

    V  – Estimular para a conscientização da existência de outras 

fontes de renda possíveis na pequena propriedade. 

 

    Art. 3º - O Município fica autorizado à adquirir e repassar às  

Cooperativas, de forma igualitária, os seguintes itens para servirem de prêmio: 

 

a) Novilhas, bem como, terneiras com alta aptidão leiteira e 

de boa procedência, no valor correspondente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 

b) 8.000 (oito mil) Kg de adubo orgânico; 

c) Sementes para instalação de 08 (oito) hectares de aveia; 

d) 120 (cento e vinte) horas de serviços com trator agrícola; 

e) 60 (sessenta) horas de serviços com retroescavadeira; 

f) Sementes para a instalação de 06 (seis) hectares de 

pastagens de verão; 



g) 40 (quarenta) doses de sêmen bovino importado; 

h) 60 (sessenta) doses de sêmen bovino nacional; 

 

Art. 4º - As cooperativas referidas nesta Lei, são as relacionadas 

abaixo: 

a) COTRISAL –     Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda, 

CNPJ nº 97.320.451/0001-48, com sede à Rua Luiz Laurindo Graciolli, 345 – Sarandi - RS; 

b) COOPAC – Cooperativa de Produção Agropecuária 

Constantina Ltda, CNPJ nº 94.541.422/0001-18, com sede à Rua FranKlin Siliprandi, 347 – 

Constantina - RS. 

 

    Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão 

por conta da abertura do seguinte crédito especial: 

    

05   - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 

05.01   - DIRETORIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA 

1016   - APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS 

3.3.9.0.31.00      - Premiações em Feiras Municipais   R$ 10.000,00 

 

     Art. 5º - Servirá de recursos para cobrir a presente suplementação 

a previsão de arrecadação a maior no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) previsto para o presente 

exercício. 

 

     Art. 6º - As demais disposições se encontram contidas na minuta 

do Termo de Acordo assinado entre o Município e as Cooperativas, o qual se encontra anexo a 

presente Lei e passa a fazer parte da mesma. 

 

    Art. 5º -  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 20 de Junho de 2002.    

 

 

                                      

JAIME EDSSON MARTINI 

 Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

 

         GELCIO MARTINELLI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 



 

 

MINUTA DE TERMO DE ACORDO E PARCERIA 

 

 

Acordo que ente si celebram o Município de Novo Xingu 

e as Cooperativas: COTRISAL – Cooperativa Tritícola 

Sarandi Ltda e COOPAC – Cooperativa de Produção 

Agropecuária Constantina Ltda, com fins de incetivar a 

produção leiteira no município de Novo Xingu - RS. 

                                                                                                           

                        

O MUNICÍPIO DE NOVO XINGU,  pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Emílio 

Knaah, s/nº,  CNPJ sob o nº 02.207.526/0001-06, Inscrição Estadual Isenta, na cidade de Novo Xingu, 

neste ato, representada pelo Exmo. Sr.  Prefeito Municipal, Sr. JAIME EDSSON MARTINI, doravante 

denominado MUNICÍPIO e as seguintes cooperativas: COTRISAL –     Cooperativa Tritícola Sarandi 

Ltda, CNPJ nº 97.320.451/0001-48, com sede à Rua Luiz Laurindo Graciolli, 345 – Sarandi – RS e 

COOPAC – Cooperativa de Produção Agropecuária Constantina Ltda, CNPJ nº 94.541.422/0001-18, 

com sede à Rua FranKlin Siliprandi, 347 – Constantina - RS, doravante denominadas simplesmente 

COOPERATIVAS, com fins de incetivar a produção leiteira no município de Novo Xingu – RS  

ajustam entre si o presente acordo, mediante às cláusulas e condições que, reciprocamente aceitam, 

ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com a Lei Municipal nº __/2002 de 

__ de ______ de 2002. 

                 

I) DO OBJETO 

O presente acordo tem por objeto o alcance dos seguintes objetivos: 

I    – Incentivar a produção leiteira no município; 

II  – Possibilitar a abertura de novos comércios aos Agricultores participantes; 

III  – Expandir a atividade à outros agricultores do município; 

IV – Divulgar a potencialidade do município neste setor de produção; e 

V  – Estimular para a conscientização da existência de outras fontes de renda possíveis na pequena 

propriedade. 

 

II) DA VIGÊNCIA 

O presente instrumento terá início a partir da sua assinatura até o término das atividades da VI 

XINGUFEST, no dia 07 de Julho de 2002. 

 

III) DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes, referentes ao presente acordo, serão suportadas pela seguinte dotação 

orçamentária: 

05   - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 



05.01   - DIRETORIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA 

1016   - APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS 

3.3.9.0.31.00      - Premiações em Feiras Municipais 

 

IV) DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

Caberá ao MUNICÍPIO: 

Repassar às Cooperativas, para que sejam distribuídos em forma de premiação aos produtores de leite 

de nosso município, os seguintes itens: 

 

a) Novilhas, bem como, terneiras com alta aptidão leiteira e de boa procedência, no valor 

correspondente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 

b)  8.000 (oito mil) Kg de adubo orgânico; 

c)  Sementes para instalação de 08 (oito) hectares de aveia; 

d) 120 (cento e vinte) horas de serviços com trator agrícola; 

e)  60 (sessenta) horas de serviços com retroescavadeira; 

f)  Sementes para a instalação de 06 (seis) hectares de pastagens de verão; 

g ) 40 (quarenta) doses de sêmen bovino importado; 

60 (sessenta) doses de sêmen bovino nacional; 

 

V) DAS OBRIGAÇÕES DAS COOPERATIVAS 

Caberá às Cooperativas: 

Distribuir, em forma de premiação, através de critérios a escolher, os prêmios descritos na cláusula 

anterior, sendo que isto se fará na proporção de 50% cinquenta por cento) para cada Cooperativa. 

Prarágrafo Único – A forma de distribuição dos prêmios deverão obedecer critérios de melhor 

criação e produção. 

 

VI) DOS ENCARGOS SOCIAIS 

As Cooperativas arcarão com quaisquer despesas provenientes dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste acordo. 

 

VII) DOS DANOS A ADMINISTRAÇÃO 

As Cooperativas são responsáveis pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, 

decorrentes da sua culpa ou dolo na execução deste acordo, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. 

 

VIII) DA ALTERAÇÃO DO ACORDO 

A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste acordo somente se reputará válida se 

tornadas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a fazer parte 

dele.     

 

 



IX) DAS SANÇÕES 

A não observância do disposto no presente acordo, por parte das Cooperativas, acarretará em multa 

equivalente a 15% (quinze por cento) do valor total do convênio, além da devolução ao erário 

municipal do valor total dos itens descritos na cláusula quarta deste instrumento, quando não 

comprovada sua correta distribuição, sendo responsabilidade igual a 50% (cinqüenta por cento) para 

cada Cooperativa. 

 

X) DA RESCISÃO 

Serão considerados casos de recsisão contratual, os seguintes: 

   a) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados 

o contraditório e a  ampla defesa. 

   b) As Cooperativas não poderão rescindir o contrato, no período compreendido nos trinta dias 

anteriores à data da realização da feira. 

   c) Em caso de inadimplemento por parte do Município o presente acordo poderá ser rescindido ou 

suspenso. 

    

XI) DO FORO 

    As partes de comum e recíproco acordo, elegem o foro da comarca de Constantina para dirimir 

qualquer dúvida, ação ou questão oriunda do presente acordo. 

 

    E por estarem justos e acordados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 2(duas) vias 

iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de 2(duas) testemunhas. 

                                               

                                            Novo Xingu,  em ___ de _______ de  2002.      

         

 

 

 

 

_______________________________                    _____________________________________ 

                 MUNICÍPIO                                                 COOPAC 

 

 

 

 

_____________________________________ 

COTRISAL 

 

 

 

1) TESTEMUNHA:   ------------------------------   2) TESTEMUNHA:--------------------------- 


