
 LEI MUNICIPAL Nº 534/2009, de 16 de julho de 2009. 

 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos 

financeirtos para a Associação dos Trabalhadores Rurais Santo 

Antônio 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, à Associação dos Trabalhadores Rurais Santo 

Antônio, pessoa jurídica, de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.639.912/0001-57, até o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), para serem utilizados no conserto de equipamentos utilizados na produção 

artesanal de açúcar mascavo.  

Art. 2º - A beneficiária deverá utilizar os recursos repassados para 

custear despesas com a reforma da caldeira a vapor e/ou aqusição de peças para manutenção dos 

demais equipamentos a serem utilizados para a fabricação de açúcar mascavo, na Agroindústria 

localizada na Linha Santo Antônio, neste município. 

Art. 3º - O município, poderá, a qualquer tempo, suspender o 

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

de contas.  

Art. 4º - O repasse poderá ser efetuado em parcelas, de acordo 

com a comprovação dos gastos, através dos documentos fiscais correspondentes. 



Art. 5º - A Associção, referida no artigo 1º da presente lei, terá um 

prazo de 90 (noventa) dias, após o recebimento de cada parcela, para efetuar a prestação de contas, 

referente a utilização dos recursos. 

Art. 6º - A Administração Municipal poderá exigir, para efetuar a 

liberação dos recursos, a apresentação dos documentos fiscais correspondentes as despesas realizadas 

pela Associação, os quais servirão também como prestação de contas. 

Art. 7º - Fica a Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária 

responsável pela fiscalização referente a correta aplicação dos recursos, devendo a mesma providenciar 

a anexação ao processo de relatório fotográfico. 

Art. 8º - O mau uso dos recursos insejará à Associação a 

necessidade da devolução dos recursos para o Município, corrigidos através do Índice Geral de Preços 

do Mercado (IGP-M). 

Art. 9º - As despesas decorrentes da presente Lei serão suportadas 

pelas dotações orçamentárias próprias.  

   Art. 10 - A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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