
 

LEI MUNICIPAL Nº 157/2002, de 18 de Julho de 2002.   

 

       

Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a 

COADIL – Cooperativa de Agricultura Diversificada Xingu Ltda, 

com vistas à expansão do mercado de produtos agrícolas do 

município 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 autorizado o município de Novo Xingu – RS, 

através de sua administração, a celebrar convênio com a COADIL (Cooperativa de Agricultura 

Diversificada Xingu Ltda), inscrita no CNPJ sob nº 03.132.250/0001-73 e inscrição estadual nº 

032/0012883, localizada na Avenida Emílio Knaak, s/nº, neste município. 

 

     Art. 2º - O município de Novo Xingu, através de sua 

administração, fica autorizado a repassar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à Cooperativa citada 

no artigo 1º desta lei, que deverá ser usado como investimento na estrutura física de espaço locado pela 

mesma, junto ao Governo Estadual, localizado na Avenida Voluntários da Pátria, na cidade de Porto 

Alegre – RS, visando a estruturação do mesmo, o qual servirá para a comercialização de produtos da 

agricultura diversificada oriunda de agricultores de nosso Município 

 

     Art. 3º - O valor será repassado em parcela única imediatamente 

após a publicação desta Lei. 

      

     Art. 4º - A Cooperativa conveniada prestará contas à esta 

municipalidade, até a data de 31 de Dezembro de 2002, através de documentos fiscais idôneos,  

protocolados junto à Secretaria da Administração, Planejamento e Finanças. 

 

     Art. 5º - As despesas decorrente da aplicação da presente Lei 

serão suportadas pela seguinte abertura de crédito especial: 

 

05   - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 

05.01   - DIRETORIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA 

Proj./Ativ.  - INCENTIVO A COMERC. DA AGRICULTURA DIVERSIFICADA 

44.90.42.00  - Auxílios       R$ 5.000,00 

 



     Art. 6º - Servirá de recursos para cobrir a abertura do crédito 

especial a previsão de excesso de arrecadação para o presente exercício no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais). 

 

     Art. 7º - A não observância do disposto na presente Lei, por parte 

da Cooperativa Conveniada, especialmente com referência à prestação de contas, acarretará em multa 

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

municipal do valor repassado e que não fora comprovada sua correta aplicação. 

 

     Art. 8º - Demais disposições se encontram descritas no modelo de 

convênio anexo a esta lei, o qual passa a fazer parte da mesma. 

 

    Art. 9º -  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 18 de Julho de 2002.    

 

 

 

 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

 Prefeito Municipal 

 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

        GELCIO MARTINELLI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MINUTA DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PARA A EXPANSÃO DO MERCADO DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS DO MUNICÍPIO DE NOVO XINGU - RS 

 

 

Convênio que ente si celebram o Município de Novo 

Xingu e a Cooperativa de Agricultura Diversificada 

Xingu Ltda, no âmbito do incentivo à expansão do 

mercado de produtos da agricultura diversificada do 

município. 

                                                                                                           

                        

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

Knaah,  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 a COOPERATIVA DE AGRICULTURA DIVERSIFICADA XINGU 

LTDA, com sede na Avenida Emílio Knaak, s/nº, neste município,  Estado do Rio Grande do Sul, 

inscrita  no   CNPJ sob nº  03.132.250/0001-73 e inscrição estadual nº 032/0012883, neste ato 

representada pelo seu Presidente o Srº. ROMAI SIMON,   doravante  denominada COADIL,  ajustam 

entre si o presente convênio, mediante às cláusulas e condições que, reciprocamente aceitam, ratificam 

e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com a Lei Municipal nº _____ de ___ de 

______ de 2002. 

                 

I) DO OBJETO 

O presente convênio tem por objeto a execução de obras e/ou aquisição de equipamentos para a infra-

estrutura física de espaço alugado pela COADIL na Avenida Voluntários da Pátria em Porto Alegre - 

RS, o qual terá a finalidade de oportunizar a comercialização de produtos da agricultura diversificada 

do MUNICÍPIO diretamente em um grande centro consumidor. 

 

II) DA VIGÊNCIA 

O presente instrumento terá duração de  (seis) meses, contados a partir da data de ______ de ______ 

de 2002 ou até a conclusão da prestação de contas por parte da COADIL, cuja data limite é 31 de 

Dezembro de 2002. 

 

III) DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

orçamentária: 

05   - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 

05.01   - DIRETORIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA 

Proj./Ativ.  - INCENTIVO A COMERC. DA AGRICULTURA DIVERSIFICADA 

44.90.42.00  - Auxílios 

 



IV) DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

Caberá ao MUNICÍPIO: 

Repassar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em parcela única imediatamente após a publicação 

da Lei Municipal que autoriza o repasse. 

 

V) DAS OBRIGAÇÕES DA COOPERATIVA 

Caberá a COOPERATIVA: 

Pagar despesas referentes às obras executadas no espaço supra citado e/ou os equipamentos adquiridos 

que serão utilizados para a venda, manejo, conservação, beneficiamento ou tratamento dos produtos a 

serem comercializados. 

A Cooperativa conveniada prestará contas do total dos recursos repassados até o dia 31 de Dezembro 

de 2002., através de documentos comprobatórios da aplicação correta, de acordo com a Lei Municipal 

nº____________ e este convênio, dos recursos repassados. 

 

VI) DOS ENCARGOS SOCIAIS 

A COOPERATIVA arcará com quaisquer despesas provenientes dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste convênio. 

 

VII) DOS DANOS A ADMINISTRAÇÃO 

A COOPERATIVA é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, 

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

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. 

 

VIII) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste convênio 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 convênio, por parte da Cooperativa Conveniada, acarretará 

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

erário municipal do valor repassado quando não comprovada sua correta aplicação e o cancelamento 

do repasse das parcelas seguintes. 

 

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) Os casos de rescisão administrativa ou amigável serão precedidos de comunicação por escrito, 

com antecedência mínima de trinta dias. 

   c) Em caso de inadimplemento por parte do Município o presente convênio 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 deste presente convênio. 

 

    E por estarem justos e contratados, 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) testemunha 

                                               

                                            Novo Xingu,  em _____de_______de  2002.     

    

 

_______________________________                    _____________________________________ 

                 MUNICÍPIO                                                   COADIL 

 

  

 

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

 

 

 

 

 

 


