
LEI MUNICIPAL Nº 625/2011, de 04 de novembro de 2011. 

 

 

Autoriza o repasse de recursos financeiros ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais 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, que a 

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

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

recursos financeiros na ordem de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Novo Xingu, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 04.416.147/0001-

18. 

Art. 2º - O recurso repassado terá, única e exclusivamente, a 

finalidade de aquisição de imóvel, dentro da área urbana do município de Novo Xingu, para servir de 

sede da entidade.  

  Art. 3º - A prestação de contas, referente a utilização do recurso 

descrito no artigo 1º desta Lei, deverá ser protocolada junto a Secretaria Municipal da Administração, 

Planejamento e Finanças da Prefeitura Municipal de Novo Xingu, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

após o repasse. 

  Parágrafo Primeiro – A prestação de contas deverá estar 

composta, fundamentalmente, pelo documento de posse, registrado em cartório, comprovando a 

correta aplicação do recurso repassado pelo município, inclusive constando a quitação do mesmo. 

  Parágrafo Segundo - O não cumprimento do previsto neste 

artigo ensejará na imediata devolução, aos cofres públicos do Município de Novo Xingu, por parte do 

Sindicato. 

  Art. 4º - Para fins de receber os recursos destinados a partir da 

presente Lei, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais deverá apresentar, junto a Secretaria Municipal da 

Administração, Planejamento e Finanças, os seguintes documentos: 

a) Ofício de solicitação, assinado pelo(a) Presidente da entidade, 

indicando, com clareza, o imóvel a ser adquirido; 

b) Ata da Diretoria aprovando a utilização do recurso, a ser 

repassado pelo município, para o fim proposto na presente 

Lei; 

c) Certidão Negativa de Débitos junto a Fazenda Municipal; 

d) Certidão Negativa de Débitos referente aos Tributos 

Estaduais; 

e) Certidão Negativa de Débitos referente aos Tributos Federais. 
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Parágrafo Primeiro – O município poderá, caso entender 

necessário e antes do repasse dos recursos, nomear comissão de avaliação, composta por Servidores 

Efetivos, a fim de avaliar o imóvel a ser adquirido. 

Parágrafo Segundo – Caso haja a nomeação da comissão 

referida no parágrafo primeiro do presente artigo e esta avalie o imóvel com um valor inferior a R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais), o município aguardará uma nova indicação por parte do Sindicato e o 

processo poderá ser repetido. 

Art. 5º - Como contrapartida, o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Novo Xingu deverá: 

I – prestar assessoria aos Produtores Rurais na busca de financiamentos; 

II – intermediar programas de troca-troca de sementes do Governo Estadual; 

III – assessorar os Agricultores na obtenção de benefícios junto ao Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS; 

IV – prestar serviços relativos ao encaminhamento de informações referentes ao Imposto Territorial 

Rural – ITR; 

V – auxiliar em projetos agropecuários desenvolvidos pela Prefeitura Municipal; 

VI – auxiliar em eventos ligados aos trabalhadores rurais promovidos pela Prefeitura Municipal; 

VII – servir de veículo para a divulgação das boas práticas agropecuárias. 

  Art. 6º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por 

conta da seguinte dotação orçamentária : 

06   - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 

01   - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 

1.012   - Apoio Sindicatos dos Trabalhadores Rurais 

4490.51.00.0001 - Obras e Instalações 

  Art. 7º - Fica assegurado ao município o direito de fiscalizar o 

efetivo cumprimento, pelo Sindicato, dos encargos assumidos no artigo 2º da presente Lei. 

  Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU, aos 04 dias do mês de novembro de 2011. 
 

 

 

 

 

GÉLCIO MARTINELLI 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 
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