
LEI MUNICIPAL Nº 324/2005, de 12 de setembro de 2005. 

  

      

“Aprova Calendário de Eventos do Município de Novo Xingu–

RS  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 aprovado o Calendário de Eventos do municipio de 

Novo Xingu - RS, conforme consta no anexo I desta Lei. 

      
Parágrafo Único – O anexo I de que trata o caput deste artigo, 

poderá ser alterado através de decreto. 

 
    Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal de Novo Xingu – RS, 

autorizado, a cobrar ingressos e a promover outras Receitas, quando for cabível, na realização de 

Eventos. 

   Parágrafo Único – Os recursos arrecadados, nas promoções, 

poderão ser utilizados para suplementar as Dotações Orçamentárias do Evento. 

   

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as despesas 

necessárias para promover os Eventos, inclusive divulgação, premiação, cachê artístico, infraestrutura, 

alimentação e estadias a convidados participantes. 

 

Art. 4º - Os Eventos poderão ser promovidos exclusivamente pelo 

Poder Executivo ou em parceria com entidades privadas ou delegar a essas a incumbência. 

 

 

 



Art. 5º - As despesas decorrentes da presente Lei serão suportadas 

por dotação orçamentária própria.  

Art. 6º - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 12 de setembro 2005. 

 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

ALINE BARZOTTO BERNARDI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

EVENTOS     ÉPOCA   OBJETIVO 

 

 

 

Semana do Municipio 

 

 

 

Mês de Abril 

Proporcionar a população de nosso 

município, conhecimentos culturais, 

sociais e desportivos, dando assim uma 

retribuição subjetiva ao contribuinte 

municipal, para que o mesmo se sinta 

valorizado e não esqueça a história de 

criação e fundação do municipio. 

 

Semana Farroupilha Mês de Setembro Oferecer a população deste município a 

oportunidade de conhecer e cultivar as 

tradições, folclore e história do nosso 

Rio Grande, como também manter o 

marco cultural e social de nosso 

município. 

 

Semana da Criança Mês de Outubro Proporcionar às crianças de nosso 

município, um melhor conhecimento de 

que ela é o futuro de nosso País, 

promovendo programas culturais, 

educativos e recreativos em seu dia. 

 

Xingufest Mês ... Divulgar a nível regional e local, as  

atividades que são realizadas em nosso 

município, bem como divulgar a nossa 

cultura, e proporcionar momentos 

festivos aos nossos municipes e aos 

visitantes. 

 

 

OBS: Decreto 010/2009 inclui o jantar do peixe e do vinho e dia internacional da mulher no 

calendário de eventos; 


