
 

LEI MUNICIPAL Nº 314/2005, de 19 de Agosto de 2005. 

         

Autoriza o Executivo Municipal a repassar, na forma de auxílio 

financeiro ao Coral Ecos de Louvor, da Comunidade Evangélica 

de Novo Xingu/RS o valor de  R$ 700,00 (setecentos reais), 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$ 700,00 (setecentos reais), 

como forma de auxílio financeiro ao Coral Ecos de Louvor, da Comunidade Evangélica de Novo 

Xingu, com sede localizada na Avenida Emílio Knaak, s/nº, neste município. 

 

Art. 2º - O valor será repassado em 01 (uma) única parcelas a 

partir da aprovação desta lei. 

 

     Art. 3º - O Coral prestará contas dos recursos repassados, à 

Prefeitura Municipal de Novo Xingu, através de documentos comprobatórios da aplicação  correta, de 

acordo com esta Lei. 

     § 1º – Fica dispensada a prestação de contas de que trata o caput 

deste artigo, se houver aplicação direta dos recursos por parte do Município, ficando nesse caso todos 

os comprovantes de despesa arquivados nos documentos da contabilidade. 

 

     § 2º - Na hipótese de o município efetuar o pagamento das 

despesas referente ao auxílio de que trata a presente Lei, as notas fiscais deverão estar acompanhadas 

de ofício de representante da entidade recebedora do auxílio, atestando que os serviços e/ou os 

materiais foram entregues e estão de acordo com o contratado. 



 

      

 

 

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei 

serão suportadas pelas dotações próprias do orçamento municipal, especificamente o projeto 1.004 da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

 

     Art. 5º - A não observância do disposto na presente Lei, por parte 

do Coral Ecos do Louvor, acarretará na suspensão imediata do repasse, além da devolução ao erário 

municipal do valor repassado quando não comprovada sua correta aplicação. 

 

     Art. 6º - Demais disposições se encontram descritas no modelo de 

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

 

    Art. 7º -  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

                                        GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU - 

RS, em 19 de agosto de 2005.    

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 
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Registre-se e Publique-se 

 

 

 

ALINE BARZOTTO BERNARDI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


