
 LEI MUNICIPAL Nº 516/2009, de 17 de abril de 2009. 

 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores 

mensais para a Cooperativa de Prestação de Serviços de Novo 

Xingu 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, mensalmente, à Cooperativa de Prestação de 

Serviços de Novo Xingu, pessoa jurídica, de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.731.836/0001-10, 

com atuação no fabrico de calçados, o valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinqüenta reais ). 

  

   Art. 2º - Para fins do repasse autorizado por esta lei, considera-se 

o dia 01 de abril de 2009, como data base para o seu início. 

  

Art. 3º - A beneficiária deverá utilizar os recursos repassados para 

custear despesas com: 

a) aluguel do espaço utilizado para o funcionamento do ateliêr; 

b) transporte da matéria-prima e produção; 

c) despesas com água, telefone e energia elétrica. 

 

Art. 4º - O município, poderá, a qualquer tempo, suspender o 

repasse em função da suspensão dos trabalhos, pelo mau uso dos recursos ou pela falta de prestação de 

contas.  



 

Art. 5º - O repasse será efetuado até o 10º dia útil do mês 

subseqüente, mediante a apresentação, no setor competente da Prefeitura Municipal, de documento 

fiscal que comprove a utilização da verba para o fim autorizado por esta lei. 

 

Art. 6º - O valor a ser repassado mensalmente poderá ser 

reajustado anualmente, de acordo com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), 

divulgado pela Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha a substituí-lo. 

 

 Art. 7º - As despesas decorrentes da presente Lei serão 

suportadas pelas dotações orçamentárias próprias.  

 

   Art. 8º - Fica o município igualmente autorizado a repassar, a 

título de auxílio nas despesas já realizadas pela Cooperativa em 2009, o valor de R$ 4.500,00 (quatro 

mil e quinhentos reais), sob as mesmas condições estabelecidas por esta Lei. 

 

Art. 9º - A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, 17 de abril de 2009.  
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