
LEI MUNICIPAL Nº 194/2002, de 19 de dezembro de 2002. 

          

Autoriza o Executivo Municipal a prorrogar prazo de pagamento 

de empréstimo realizado por Agricultores junto ao Fundo 

Rotativo Municipal para o Desenvolvimento da Indústria, 

Comércio e Agropecuária. 

 

 

GELCIO MARTINELLI, Prefeito Municipal em Exercício de 

Novo Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pelo art. 66, item III 

da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei: 

 

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

prazo para pagamento de empréstimo de Agricultores junto ao Fundo Rotativo Municipal para o 

Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Agropecuária. 

 

Art. 2º - O empréstimo de que trata o artigo 1º desta Lei, refere-se 

especificamente ao realizado por Agricultores do município, para pagamento de taxa de associação 

junto à Cooperativa Regional de Piscicultores Ltda (COOPEIXE), em sistema troca-troca. 

 

Art. 3º - A prorrogação, de que trata o artigo 1º, se dará até a data 

de 31 de Dezembro de 2003. 

 

Art. 4º -  O Termo Aditivo a ser assinado com os Produtores 

seguirá a minuta em anexo que fica fazendo parte integrante desta Lei. 

 

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

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 19 de dezembro de 2002.    

 

 

 

GELCIO MARTINELLI 

Prefeito Municipal em Exercício 

Registre-se e Publique-se 

 

 

RODRIGO DAL PIÁZ 

Agente Administrativo 



MINUTA DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO  DE  MÚTUO 

 

Que  fazem  entre si, de um lado o Município de Novo Xingu, pessoa juridica de direito público 

interno, neste ato representado pelo Sr. Jaime Edson Martini, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, 

doravante denominado simplesmente MUTUANTE, e do outro lado o Sr. 

_______________________________ , brasileiro, agricultor, residente e domiciliado na 

Linha,______________________________ portador do CPF n.º ______________________,   e 

modelo de produtor n.º ______________________, neste município de Novo  Xingu – RS, doravante 

denominado simplesmente MUTUÁRIO, donde livremente e da melhor forma de direito acordam o 

seguinte:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO 

O produtor deverá pagar o equivalente a  760,50 Kgs  de milho grãos, limpo e seco pelo preço mínimo 

vigente até a data de 31 de Dezembro de 2003, conforme determina a Lei Municipal nº __________. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 

As demais disposições, contidas no contrato original, permanecem inalteradas, tendo por base, para 

fins de multa e correções, a data de vencimento constada na cláusula primeira deste instrumento 

Aditivo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO 

Fica em qualquer hipótese de mudança de competência, eleito o foro de Constantina - RS para dirimir 

qualquer dúvida que por ventura possa ocorrer em virtude da execução do presente. 

 

 E assim por estarem as partes justas e livremente acertadas, assinam o presente em duas vias, 

comprometendo-se a cumprirem e fazer cumprir.   

 

 

 

     Novo  Xingu – RS, Dezembro de 2002. 

 

 

 

 ____________________________________                  ____________________________________    

                      MUTUANTE                                    MUTUÁRIO  

 

 

  

 

 


