
 

LEI MUNICIPAL Nº 149/2002, de 20 de Junho de 2002. 

        

Autoriza o Executivo Municipal a repassar R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) à Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de 

Novo Xingu a fim de custear despesas com a realização da VI 

Xingufest, 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 repassar 

a quantia em dinheiro equivalente à R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a Paróquia Evangélica de 

Confissão Luterana de Novo Xingu – RS, CNPJ nº 90.894.122/0001-61, com objetivo de auxiliar no 

custeio de despesas com a realização da VI XINGUFEST, que se realizará nos dias 05, 06 e 07 de 

Julho de 2002. 

     Parágrafo Único – Fazem parte das despesas citadas no caput 

deste artigo, aquelas referentes à Infra-estrutura, divulgação, alimentação, shows, apresentações e 

outras ligadas diretamente à realização da feira. 

 

    Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei 

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária abaixo: 

 

05   - Secretaria da Infra-estrutura 

05.01   - Diretoria da Indústria, Comércio e Agricultura 

1.016   - Apoio à Realização de Feiras, Exposições e Eventos 

3.3.90.41  - Contribuições 



  

     Art. 3º - O município depositará o valor citado no artigo 1º desta 

Lei, em conta bancária específica até a data 05 de Julho de 2002. 

 

     Art. 4º - Fica a Paróquia citada no artigo 1º desta Lei, através da 

Comunidade de Novo Xingu, obrigada a prestar contas dos valores aplicados, até a data de 30 de Julho 

de 2002, através de documentos fiscais idôneos.  

     Parágrafo Único – A não prestação de contas do valor repassado 

implicará na devolução dos mesmos corrigidos monetariamente em prazo não superior a 30 (trinta) 

dias após o vencimento do prazo estipulado no caput deste artigo, sob pena de cobrança judicial. 

 

    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 


