
 

     LEI MUNICIPAL Nº 733/2014, de 17 de janeiro de 2014. 

 

Dispõe sobre a filiação e contribuição do Município à 

Associação dos Municípios da Zona da Produção – AMZOP, e 

dá outras providencias.  

 

IVAN CARLOS MARTINELLI, Prefeito Municipal em 
Exercício 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 Município autorizado a implementar sua filiação à 

Associação dos Municípios da Zona da Produção – AMZOP, entidade promotora do desenvolvimento 

e integração regional. 

§ 1º - A filiação do Município ocorre na condição de sócio 

permanente da AMZOP. 

§ 2º - A sede da AMZOP será no Município de Seberi. 

 

Art. 2º - O Município deverá observar o Estatuto e as 

deliberações da Assembleia Geral da AMZOP, ficando o Poder Executivo autorizado a efetuar as 

contribuições necessárias à manutenção da entidade e ao desenvolvimento de ações, projetos, 

programas e demais atividades exercidas ou executadas pela Associação Regional, conforme decisões 

extraídas e autorizadas pela Assembleia Geral. 

 

 



 

Art. 3º - As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de 

dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal. 

Art. 4º - Fica revogada a Lei Municipal 057/2001, de 18 de maio 

de 2001. 

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

convalidando os atos praticados com a AMZOP até a presente data. 

 

    GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU - 
RS, em 17 de janeiro de 2014. 

 

IVAN CARLOS MARTINELLI 
Prefeito Municipal em Exercício  

 

Registra-se e Publica-se 

 

 
MARCELO KUSTER RAUCH 
Secretário Municipal de Administração 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA A LEI MUNICIPAL Nº 733/2014 

   

Exmo. Sr. Presidente, Srs. Vereadores: 

Apraz-me cumprimentá-los, oportunidade em que me dirijo aos 

nobres Edis, para apresentar justificativa a Lei Municipal n.º 733/2014, conforme exposto abaixo. 

O Projeto de Lei, que ora submetemos à apreciação dos Srs. 

Vereadores, tem por finalidade de regularizar a contribuição mensal para a Associação dos Municípios 

da Zona da Produção. 

Como é do conhecimento dos Vereadores o município é membro 

da AMZOP desde sua instalação, isto é, do ano de 2001, tendo sido autorizado através da Lei 

Municipal 057/2001, a qual está sendo revogada. 

A presente Lei visa eliminar qualquer dúvida jurídica quanto aos 

reajustes anuais da contribuição para a Associação, que para o presente exercício de 2014 foi fixada 

em R$ 400,00, conforme decisão da Assembléia Geral dos Municípios realizada no dia 16 de 

dezembro de 2013, não sofrendo nenhuma alteração em relação ao exercício de 2013. 

Ocorre que a Lei Municipal 057/2001 não faz menção a forma de 

reajuste da contribuição anual, o que pode gerar dúvidas quanto a legalidade de tais reajustes. Porém o 

valor da contribuição que em 2001 era de R$ 50,00 sofreu reajustes anualmente - o que é perfeitamente 

normal – chegando ao valor de R$ 400,00 em 2013. 

Nesse sentido, a proposição de nova legislação sobre o assunto 

visa justamente garantir a legalidade nas contribuições desembolsadas mensalmente para a AMZOP, 

bem como convalidar as contribuições anteriores. 

Sendo inquestionável que a AMZOP é uma associação voltada à 

defesa dos interesses de nossa região nos mais diversos níveis da administração municipal, contamos 

com a aprovação dos Srs. Vereadores. 

                                      GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 17 de janeiro de 2014. 

 

IVAN CARLOS MARTINELLI 
Prefeito Municipal em Exercício 

 


