
 LEI MUNICIPAL Nº. 513/2009, de 23 de março de 2009. 

       

 

Autoriza o Executivo Municipal a repassar, na forma de auxílio, 

R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para entidades religiosas  

e dá outras providências. 

 

 

GÉLCIO MARTINELLI, Prefeito Municipal de Novo Xingu – 

RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de 

acordo com o art. 29, item V, da Constituição Federal, que a Câmara Municipal de Vereadores 

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei : 

 

     Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal de Novo 

Xingu – RS, através de sua administração, a repassar o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos 

reais), como forma de auxílio a entidades religiosas deste município. 

 

     Art. 2º - O valor deverá ser usado para custear despesas na 

execução de obra(s), aquisição de bem(ns) e/ou equipamento(s) que serão utilizados para o benefício 

coletivo de seus componentes, dentro dos limites geográficos de Novo Xingu / RS. 

 

     Art. 3º - As entidades beneficiadas por esta Lei são as seguintes: 

- Comunidade Católica, CNPJ nº 89.986.400/0010-12; 

- Paróquia da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil – IECLB, CNPJ nº 90.894.122/0001-

61; 

- Comunidade Evangélica Congregacional , CNPJ nº 90.741.836/0001-30. 

 



     Art. 5º - As entidades prestarão contas da utilização dos recursos 

repassados, através de documentos fiscais ou outros que legalmente comprovem a utilização do total 

dos recursos para os fins expostos no artigo 2º da presente Lei. 

 

     Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei 

serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: 

05   - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

05.04   - DEPARTAMENTO DO DESPORTO 

2.042   - Transferência para Instituições sem Fins Lucrativos 

4540.42.99.00.0001 - Outros Auxílios      R$ 3.600,00 

 

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

das entidades, especialmente com referência à prestação de contas, acarretará na necessidade de 

devolução, ao erário municipal, do valor repassado quando não comprovada sua correta aplicação. 

 

     Art. 8º - Demais disposições se encontram descritas na minuta de 

Termo de Compromisso, 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 23 de março de 2009.    

 

 

GÉLCIO MARTINELLI 

 Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

 

DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN 

   Sec. Mun. de Adm., Plan. e Finanças 



TERMO DE COMPROMISSO  
 

A (entidade), CNPJ nº (número), doravante denominada simplesmente COMUNIDADE por seu(s) 

representante(s) que abaixo se identifica(m) e assina(m), aceita(m), por meio do presente instrumento, 

as condições abaixo especificadas, relativas a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos 

do Município de  Novo  Xingu – RS, a título de auxílio financeiro. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do valor repassado 

O Valor a ser repassado para a COMUNIDADE é de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – Da utilização do valor 

A COMUNIDADE compromete-se em utilizar o valor constante na Cláusula Primeira na realização de 

obra(s), aquisição de bem(ns) e/ou equipamento(s) que serão utilizados para o benefício coletivo de 

seus componentes. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – Da prestação de contas 

A COMUNIDADE prestará contas da utilização dos recursos ora repassados, através de documentos 

fiscais ou outros que legalmente comprovem a utilização do total dos recursos para os fins expostos na 

Cláusula Segunda. 
 

CLÁUSULA QUARTA – Do prazo para prestação de contas 
A Comunidade prestará contas com relação a utilização dos recursos ora repassados num prazo 

máximo de 90 (noventa) dias, a contar da assinatura do presente, podendo este prazo ser prorrogado, 

através de requerimento onde se encontre justificada a necessidade da prorrogação, desde que haja a 

aceitação dos novos prazos pela Administração Municipal. 
 

A não prestação de contas nos prazos aqui estipulados, acarretará na necessidade de devolução 

imediata dos recursos. 

  

CLÁUSULA QUINTA – Do Foro 

Fica eleito o Foro da Comarca de Constantina para dirimir quaisquer dúvidas a respeito do presente 

instrumento. 
 

     Novo Xingu – RS, aos ....... dias do mês de ............ de 2009. 
 

Representantes:  

 

____________________________________ ____________________________________ 
 

Nome:______________________________ Nome:______________________________ 
 

CPF:_______.________.________-______  CPF:_______.________.________-______ 
 

 

____________________________________ ____________________________________ 
 

Nome:______________________________ Nome:______________________________ 
 

CPF:_______.________.________-______  CPF:_______.________.________-______ 

 


