
LEI MUNICIPAL Nº 255/2004, de 21 de maio de 2004.  

       

 

Autoriza o Executivo Municipal a repassar, na forma de auxílio, 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Novo Xingu, e dá outras providências. 

 

 

     JAIME EDSSON MARTINI, 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 autorizado o Poder Executivo Municipal de Novo 

Xingu – RS, através de sua administração, a repassar o equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

como forma de auxílio ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Novo Xingu, inscrito no CNPJ sob nº 

04.416.147/0001-18, com sede localizada na Avenida Emílio Knaak, s/nº, neste município. 

 

     Art. 2º - O valor  deverá ser usado pelo Sindicato como forma de 

custeio às suas despesas operacionais, incluindo pessoal, aluguel, água, luz, telefone, combustível e 

material de expediente. 

 

     Art. 3º - O valor será repassado em 08 (oito) parcelas iguais entre 

os meses de maio e dezembro de 2004, sempre até o dia 10 de cada mês. 

     Parágrafo Único – Poderá a administração, mediante solicitação 

de ofício e justificativa ponderável, adiantar parcelas para suprir demandas do Sindicato. 

 

     Art. 4º - Como contrapartida o Sindicato deverá efetuar serviços 

aos Agricultores do município, incluindo: 

I - assessoria na busca de financiamentos; 

II – intermediação de programas de troca-troca de sementes; 

III – assessoria na obtenção de benefícios junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; 

IV – assessoria e preenchimento de formulários do Imposto Territorial Rural – ITR; 

V – auxílio em projetos agropecuários desenvolvidos pela Prefeitura Municipal; 

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

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

VIII – defender de forma genérica os interesses dos agricultores do município. 

 

     Art. 5º - O Sindicato prestará contas dos recursos repassados, até 

o 10º (décimo) dia de cada mês, à Prefeitura Municipal de Novo Xingu, através de documentos 

comprobatórios da aplicação  correta, de acordo com esta Lei. 

 



     Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei 

serão suportadas por dotação da Diretoria da Indústria, Comércio e Agricultura, atividade 1.022 – 

Apoio ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais; elemento de despesa 4.4.30.42.00.00.0001 – Auxílios. 

 

     Art. 7º - A não observância do disposto na presente Lei, por parte 

do Sindicato, especialmente com referência à prestação de contas, acarretará na suspensão imediata 

dos repasses, além da devolução ao erário municipal do valor repassado quando não comprovada sua 

correta aplicação. 

 

     Art. 8º - Demais disposições se encontram descritas no modelo de 

convênio anexo a esta lei, o qual passa a fazer parte da mesma. 

 

    Art. 9º -  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 21 de maio de 2004.    

 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

 Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 

           GELCIO MARTINELLI 

Sec. Mun. de Adm., Plan. e Finanças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINUTA DE CONVÊNIO DE REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO SINDICATO DOS 

TRABALHADORES RURAIS DE NOVO XINGU 

 

 

Convênio que ente si celebram o Município de Novo Xingu e o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais do mesmo município. 

                                                                                                           

                        

O MUNICÍPIO DE NOVO XINGU,  pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Emílio 

Knaah, na cidade de Novo Xingu, CNPJ sob o nº 02.207.526/0001-06,  neste ato representado pelo 

Exmo. Sr.  Prefeito Municipal, Sr. JAIME EDSSON MARTINI, doravante denominado MUNICÍPIO 

e SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVO XINGU, com sede na Avenida 

Emílio Knaak, s/nº, neste município,  Estado do Rio Grande do Sul, inscrito  no   CNPJ sob nº  

04.416.147/0001-18, neste ato representado pelo seu Presidente o Srº. Otto Wahlbrinck,   doravante  

denominado SINDICATO,  ajustam entre si o presente convênio, mediante às cláusulas e condições 

que, reciprocamente aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com a 

Lei Municipal nº _____ de ___ de ______ de 2004. 

                 

I) DO OBJETO 

O presente convênio tem por objeto o repasse de recursos a título de auxílio pela Prefeitura Municipal 

ao Sindicato dos Trbalhadores Rurais de Novo Xingu - RS. 

 

II) DA VIGÊNCIA 

O presente instrumento terá duração de 08 (oito) meses, contados a partir de maio de 2004. 

 

III) DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes na execução do presente convênio serão suportadas por dotação da Diretoria 

da Indústria, Comércio e Agricultura, atividade 1.022 – Apoio ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 

elemento de despesa 4.4.30.42.00.00.0001 – Auxílios. 

 

IV) DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

Caberá ao MUNICÍPIO: 

Repassar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 08 (oito) parcelas iguais entre os meses de maio 

e dezembro de 2004. 

 

V) DAS OBRIGAÇÕES DO SINDICATO 

Caberá ao SINDICATO: 

Utilizar os recursos de acordo com o constado no art. 4º da Lei Municipal nº ____/2004. 

O Sindicato deverá prestar contas até o 10º (décimo) dia de cada mês, à Prefeitura Municipal de Novo 

Xingu, dos recursos repassados, através de documentos comprobatórios da sua correta aplicação, de 

acordo com a Lei Municipal nº______/2004 e este convênio. 



VI) DOS ENCARGOS SOCIAIS 

O SINDICATO arcará com quaisquer despesas provenientes dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste convênio. 

 

VII) DOS DANOS A ADMINISTRAÇÃO 

O SINDICATO é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, 

decorrentes da sua culpa ou dolo na execução deste convênio, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. 

 

VIII) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste convênio somente se reputará válida se 

tornadas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a fazer parte 

dele.     

 

IX) DAS SANÇÕES 

A não observância do disposto no presente convênio, por parte do Sindicato, acarretará na devolução 

ao erário municipal do valor repassado quando não comprovada sua correta aplicação e o 

cancelamento imediato do repasse das parcelas seguintes. 

 

X) DA RESCISÃO 

Serão considerados casos de recsisão contratual, os seguintes: 

   a) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados 

o contraditório e a  ampla defesa. 

   b) Os casos de rescisão administrativa ou amigável serão precedidos de comunicação por escrito, 

com antecedência mínima de trinta dias. 

   c) Em caso de inadimplemento por parte do Município o presente convênio poderá ser rescindido ou 

suspenso. 

    

XI) DO FORO 

    As partes de comum e recíproco acordo, elegem o foro da comarca de Constantina para dirimir 

qualquer dúvida, ação ou questão oriunda deste presente convênio. 

 

    E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 2(duas) vias 

iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de 2(duas) testemunha 

                                               

                                            Novo Xingu,  em _____de_______de  2004.      

         

 

_______________________________                    _____________________________________ 

                 MUNICÍPIO                                                SINDICATO 

 

1) TESTEMUNHA:   ------------------------------   2) TESTEMUNHA:--------------------------- 


