
LEI MUNICIPAL Nº 337/2005, de 02 de dezembro de 2005. 

    

Autoriza o Poder Executivo Municipal firmar convênio com o 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria 

de Energia, Minas e Comunicação - SEMC. 

 

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 o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar 

convênios com o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Energia, Minas e 

Comunicação. 

Art. 2º - São os seguintes os convênios tratados no artigo 1º desta 

lei: 

I) Convênio de R$ 6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta reais), 

sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de repasse do Governo Estadual e R$ 1.250,00 (um mil duzentos e 

cinquenta) de contrapartida do município de Novo Xingu; 

II) Convênio de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), 

sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) de repasse do Governo do Estado e R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) de contrapartida do município de Novo Xingu. 

Parágrafo 1º - A contrapartida do município é equivalente a 20% 

(vinte por cento) do valor de cada convênio, conforme exige a Lei Estadual nº 12.317, de 02 de agosto 

de 2005, em seu art. 7º, § 2º e 3º. 

Parágrafo 2º  - Os convênios, de que tratam os incisos I e II deste 

artigo, referem-se às demandas do município de Novo Xingu, aprovadas, respectivamente, nas 

Consultas Populares de 2004 e 2005, efetuadas pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul e os 

recursos servirão para a execução de obras de infra-estrutura da iluminação pública municipal. 

   

     Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

.  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 02 de dezembro de 2005. 
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