
 LEI MUNICIPAL Nº 357/2006, de 06 de abril de 2006. 

 

 

Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros ao 

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional do Norte 

do Estado do Rio Grande do Sul- CONINDER. 

 

 

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 autorizado a repassar recursos 

financeiros, para promover os atos  necessários à participação do Município de  Novo Xingu – RS, na 

Implantação, Formação, Organização, Administração, Funcionalidade do Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento Regional do Norte do Estado do Rio Grande do Sul – CONINDER  conforme Lei 

Municipal nº 353/2006. 

 

     Art. 2º - Valores e demais disposições se encontram descritas no 

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

 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU – RS, em 06 de abril de 2006. 

 

 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 
 

Registre-se e Publique-se 

 

 

ALINE BARZOTTO BERNARDI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças  

 

 

 



MINUTA DE CONVÊNIO DE REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE DO ESTADO – 

CONINDER 

 

 

Convênio que ente si celebram o Município de Novo 

Xingu e o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento 

Regional do Norte do Estado – CONINDER – visando a 

realização de serviços de apoio institucional e mutúa 

cooperação. 

                                                                                                           

                        

O MUNICÍPIO DE NOVO XINGU,  pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua da Usina, n° 

560, esquina com a Avenida Emílio Knaak, 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 o CONINDER – CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE  DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL,  com sede na Rua Paissandu, nº 1868, Centro, na cidade de Passo Fundo - 

RS, inscrito  no   CNPJ sob nº  07.795.273/0001-19, neste ato representado pelo seu Presidente o Srº. 

Mauro Olinto Sponchiado, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 5042533686 

SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 494125660-34, celebram o presente Convênio, mediante as cláusulas 

e condições a seguir especificadas. 

                 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Constitui objeto deste Convênio a conjugação de esforços materiais e humanos visando 

a representação do município em ações e projetos junto às demais esferas de governo, o planejamento, 

a adoção e a execução de programas e medidas destinadas a promoção do desenvolvimento sócio-

econômico, educacional, cultural e a proteção ambiental da região,  onde está integrado o município de 

Novo Xingu, em conformidade com a autorização da Lei Municipal nº 353/2006.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 

Para a consecução do objeto estabelecido na cláusula primeira, cabem ao município as 

seguintes obrigações: 

 

a) Repassar ao CONSÓRCIO o valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

destinados à manutenção das suas atividades. 

 

                        b) Fornecer ao CONSÓRCIO os elementos necessários para a montagem de projetos, 

elaboração de consultas, acompanhamento de solicitações para a obtenção e liberação de recursos 

orçamentários e extra-orçamentários das esferas estadual e federal de governo. 



 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO 

 

Para a consecução do objeto estabelecido na Cláusula Primeira, constituem 

obrigações do CONINDER:  

a) Informar o MUNICÍPIO da existência de recursos orçamentários e extra-

orçamentários nas diversas fontes e esferas de governo; 

b) Acompanhar as solicitações encaminhadas pelo MUNICÍPIO junto aos órgãos 

financiadores e/ou repassadores, informando sobre o seu andamento e providências a serem tomadas; 

c) Gestionar e acompanhar, junto às autoridades estaduais e federais, a tramitação de 

assuntos de interesse do MUNICÍPIO; 

d) Prestar contas de sua atuação, na forma de relatórios mensais detalhados; 

e) Encaminhar as solicitações do Município aos órgãos e autoridades destinatárias; 

f) Agendar audiências do Prefeito e/ou servidores do Município visando à apresentação 

de projetos e liberação de recursos junto às diversas esferas governamentais; 

g) Representar o MUNICÍPIO junto aos órgãos governamentais em assuntos que não 

dependam de delegação específica; 

h) Realizar e/ou agendar, com meios próprios ou em parceria, cursos, seminários, 

oficinas e outras atividades, visando à capacitação e aperfeiçoamento dos servidores do MUNICÌPIO; 

i) Promover e realizar, com recursos próprios ou em parceria, encontros, seminários e 

outras modalidades de atividades que visem ao desenvolvimento regional; 

j) Prestar ao MUNICÌPIO assistência técnica nas áreas de Administração e Recursos 

Humanos. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

 

Este Convênio terá vigência de doze meses, a contar de 1º de abril de 2006, podendo ser 

prorrogado, ao seu final, por iguais e sucessivos, mediante aditivo, ou denunciado, a qualquer tempo, 

mediante aviso prévio de uma parte à outra, com antecedência mínima de noventa dias. 

 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  

 

As despesas decorrentes da execução do presente convênio correrão por conta da 

dotação orçamentária própria.  

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO  

 

Para dirimir toda e qualquer demanda judicial relacionada ao presente convênio, fica 

eleito o Fórum da Comarca de Constantina/RS.   



E, por estarem acordados com os termos deste Convênio, as partes assinam o presente, 

redigido em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que, também, o 

subscrevem.  

 

Novo Xingu, RS, 03 de abril de 2006. 

 

 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI,       MAURO OLINTO SPONCHIADO, 

Prefeito Municipal.                        Presidente do CONSÓRCIO. 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

__________________________________         ___________________________________ 

CPF             CPF 

 


