
LEI MUNICIPAL Nº 712/2013, de 08 de agosto de 2013. 

 

 

Autoriza o repasse de recursos financeiros a Associação dos 

Comerciantes de Novo Xingu / RS e da Xingufest e dá outras 

providências. 

  

GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN, 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 até R$ 100.000,00 (cem mil reais) a Associação dos Comerciantes de 

Novo Xingu / RS e da Xingufest, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

14.571.782/0001-23, estabelecida na Avenida Emílio Knaak, s/nº, em Novo Xingu / RS. 

 

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

finalidade de custear parte das despesas oriundas da realização da 11ª Xingufest. 

   

  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, 

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, por documento fiscais idôneos, comprobatórios da utilização do recurso 

para o fim de custear despesas com infraestrutura, divulgação, cachê de artistas, aluguel de espaços e 

todos os demais custos que envolveram a realização do evento citado no artigo 2º da presente Lei. 

  Parágrafo Segundo - O não cumprimento do previsto neste 

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

Associação. 

 

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

presente Lei, a Associação dos Comerciantes de Novo Xingu /RS e da Xingufest, deverá apresentar, 

junto a Secretaria Municipal da Administração, os seguintes documentos: 

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

indicando, com clareza, as despesas que serão pagas com o 

recurso a ser repassado; 

b) Certidão Negativa de Débitos junto a Fazenda Municipal; 

c) Certidão Negativa de Débitos referente aos Tributos 

Estaduais; 
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d) Certidão Negativa de Débitos referente aos Tributos Federais. 

 

  Art. 5º - Fica o Executivo Municipal igualmente autorizado a 

suplementar a seguinte dotação orçamentária: 

05   - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

04   - DEPARTAMENTO DA CULTURA 

2.045   - Eventos Oficiais do Município 

179-4450.42.00.00.0001 - Auxílios      R$ 75.000,00 

 

   Art. 6º - Servirão de recursos para cobrir a suplementação de que 

trata o artigo 5º da presente lei a redução das seguintes dotações orçamentárias: 

 

05   - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

2.045  - Eventos Oficiais do Município. 

175-3390.33.00.00.0001 - Material de Distribuição Gratuita   R$  5.000,00 

177-3390.36.00.00.0001 - Outros Serviços de Terceiros P.F.   R$  8.000,00 

178-3390.39.00.00.0001 - Outros Serviços de Terceiros P.J.   R$  7.000,00 

 

09   - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

9.001   - Reserva de Contingência Recursos Livres 

236-9999.99.99.0001 - Reserva de Contingência     R$ 55.000,00 

 

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

efetivo cumprimento, pela Associação, da finalidade assumida 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 08 dias do mês de agosto de 2013. 
 

 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal 

 

 

Registra-se e Publica-se 

 

 

MARCELO KUSTER RAUCH 

Secretário Municipal de Administração 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA A LEI MUNICIPAL Nº 712/2013 

  

 

 

Exmo Sr. Presidente e Srs. Vereadores: 

 

Apraz-me cumprimentá-los, oportunidade em que me dirijo aos 

nobres Vereadores para apresentar justificativa ao Projeto de Lei Municipal n.º 712/2013, conforme 

exposto abaixo. 

O Projeto de Lei que ora submetemos à apreciação dos Srs. 

Vereadores, tem a finalidade de repassar recursos para a Associação dos Comerciantes de Novo Xingu 

/ RS e da  11ª Xingufest.  

Tal atitude visa qualificar a utilização dos recursos na feira, dando 

o máximo de legalidade e, ao mesmo tempo, total transparência com relação aos valores financeiros 

públicos empregados na realização da 11ª edição da Xingufest. 

 

                                                            Não consideramos simplesmente como custo, mas sim 

investimento, o recurso empregado na 11ª Xingufest, em função de seus resultados. 

 

                                                            E sendo um evento organizado pelo Poder Público, obviamente, 

o objetivo não será a obtenção de lucro financeiro, mas sim, valorizar o comércio, os Produtores de 

Leite, a nossa Agricultura Familiar, a nossa cultura e as nossas tradições. Além disso, é claro, mostrar 

para nós mesmos e a região o quão somos capazes e o quanto somos importantes no cenário estadual, 

não nos limitando a sermos mais um município pequeno que é custeado pelos recursos gerados a partir 

dos impostos produzidos nos grandes centros industriais. 

 

                                                             Também será evento que terá o objetivo de valorizar a nossa 

população, dando a todos a oportunidade de participar, inclusive para aqueles que não teriam 

condições de custear muitas despesas.  

 

 

 

 

 

 
 


