
LEI MUNICIPAL Nº 619/2011, de 04 de agosto de 2011. 

  

 

 

 

Autoriza a cessão de uso de bens imóveis, utensílios e estabelece 

normas para a concessão de incentivos à Cooperativa de 

Prestação de Serviços de Novo Xingu e Agroindústrias, com 

vistas a expansão econômica, geração de empregos e renda no 

município de Novo Xingu / RS 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, que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

     Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a 

cessão de uso de duas agroindústrias de embutidos, com seus equipamentos e utensílios, além de 

conceder incentivos à Cooperativa de Prestação de Serviços e Agroindústrias Ltda, nos termos da 

presente Lei, para fabricação de derivados de carne suína e leite, com o objetivo de fomentar a 

expansão econômica e geração de empregos e renda no município de Novo Xingu / RS. 

 

     Art. 2º - Os incentivos autorizados , além da concessão de direito 

real de uso de bens imóveis, equipamentos e utensílios, alcançam também o treinamento de pessoal, 

realização de obras de infra-estrutura, tais como: redes de água, energia, telefonia, prestação de 

serviços para a realização de terraplenagem, construção de cercas e demais serviços necessários para a 

implantação e manutenção do projeto. 

 

     Art. 3º - A concessão dos incentivos previstos na presente Lei, 

dependerá de apresentação de projeto das atividades a serem desenvolvidas pela cooperativa citada no 

artigo 1º da presente Lei, contendo no mínimo: 

     I – Determinação por escrito da atividade a ser desenvolvida; 



     II – Contrato Social; 

     III – Identificação pessoal de todos os sócios; 

     IV – Certidões Negativas da Receita Federal, Estadual e 

Municipal; 

     V – Termo de compromisso de submissão às condições da 

presente Lei e demais normas da concessão dos incentivos pretendidos. 

 

     Art. 4º - Os bens cedidos à cooperativa permanecerão gravados 

com inalienabilidade em favor do município. 

 

     Art. 5º - A cedência dos bens imóveis, equipamentos e utensílios, 

a ser efetuada pelo município, com o fim de propiciar o funcionamento da fábrica de embutidos, citada 

no artigo 1º da presente Lei, fica garantida por prazo indeterminado, enquanto a mesma mantiver suas 

atividades no local. 

 

     Art. 6º - Fica o Poder Executivo Municipal igualmente 

autorizado, a custear, totalmente ou em parte, as despesas de água e energia elétrica consumidas nos 

imóveis cedidos, por prazo determinado ou indeterminado, de acordo com instrumento de acordo 

firmado entre o município e a cooperativa. 

 

    Art. 7º - O Poder Executivo Municipal de Novo Xingu – RS, 

através de sua administração, fica também autorizado a repassar, mensalmente, à Cooperativa de 

Prestação de Serviços e Agroindústrias , o valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinqüenta reais). 

 

   § 1º - A beneficiária deverá utilizar os recursos descritos no caput 

deste artigo, a fim de custear despesas com: 

 

a) aquisição de matéria-prima para o fabrico de embutidos de leite 

e carne; 



b) combustíveis, peças e serviços de manutenção dos veículos 

utilizados para o transporte da matéria-prima e da produção; 

 

c) aquisição de materiais de consumo, equipamentos ou utensílios 

necessários ao fabrico de embutidos de leite e carne. 

 

§ 2º - O município, poderá, a qualquer tempo, suspender o repasse 

em função da paralisação dos trabalhos, de dificuldades de caixa, pelo mau uso dos recursos, pela falta 

de prestação de contas ou em função da boa situação financeira do empreendimento.  

 

§ 3º - O repasse será efetuado até o dia 20 de cada mês, mediante a 

apresentação, no setor competente da Prefeitura Municipal, de documentos fiscais que comprovem a 

utilização da verba para o fim autorizado por esta lei. 

 

§ 4º - O valor repassado poderá ser reajustado anualmente, de 

acordo com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) da Fundação Getúlio Vargas ou 

outro índice que venha a substituí-lo. 

 

 Art. 8º - As despesas decorrentes da presente Lei serão 

suportadas pelas seguintes dotações orçamentárias: 

 

06   - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 

01   - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 

2.023   - Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura 

4470.42.99.0001 - Outros Auxílios 

 

   Art. 9º - Fica o município igualmente autorizado a custear as 

despesas com a matéria-prima para fabricação dos embutidos, geradas na fase de treinamento dos 

trabalhadores, até o limite de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 

 



     Art. 10 - Fica autorizada, pela presente lei, a dispensa de 

concorrência em função do relevante interesse público.  

 

    Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

     

                                        GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, aos 04 dias do mês de agosto de 2011. 

 

 

                                  

GÉLCIO MARTINELLI 

 Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN 

    Sec. Mun. de Adm. Plan. e Finanças 


