
LEI MUNICIPAL Nº 365/2006, de 04 de maio de 2006. 

 

 

Autoriza o Poder Executivo, a participar do Consórcio 

Intermunicipal para aquisição e uso de uma usina de reciclagem 

e compostagem de lixo, a repassar recursos financeiros e da 

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 o Poder Executivo do Município de Novo Xingu – 

RS, autorizado  a constituir, juntamente com outros municípios da região, um Consórcio 

Intermunicipal para aquisição, instalação, operacionalização e utilização conjunta de uma Usina de 

Reciclagem e Compostagem de Lixo e a repassar recursos financeiros, conforme estatuto em anexo, 

que passa a integrar a presente Lei. 

 

     Art. 2º - A Usina de que trata esta Lei será instalada num dos 

Municípios integrantes do Consórcio, em área aprovada pela Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental – FEPAM. 

 

  Art. 3º - A administração deste empreendimento será de 

responsabilidade dos municípios consorciados e obedecerá as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de 

Administração do Consórcio, composto pelos prefeitos municipais que o integram. 

   

  Art. 4º - O Executivo Municipal fica autorizado a ceder 

servidores, se necessário, ao funcionamento da Usina. 

 



  Art. 5º - Fica o município autorizado a participar da instalação da 

Usina com valor equivalente à sua parte, rateada igualitariamente entre os consorciados conforme 

descrição abaixo: 

- RS 16.624,60 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e quatro 

reais e sessenta centavos), referente à conclusão da obra 

e instalação de equipamentos. 

- R$ 10 parcelas mensais de 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), referentes à compensação de 

investimentos. 

Art. 6º Fica também autorizado a realizar despesas acessórias e 

necessárias a manutenção do presente convênio, através de rateio mensal, de acordo com valores 

apurados e informados ao município 

   

  Art. 7º  - Para suporte das despesas decorrentes da presente, será 

utilizada de dotação orçamentária própria. 

 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor com efeito retroativo a 01 de 

Maio do corrente ano. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU – RS, em 04 de maio de 2006. 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

 

ALINE BARZOTTO BERNARDI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 

 


