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LEI MUNICIPAL Nº 031/2001, de 22 de Março de 2001. 

        

Dispõe sobre a criação da Comissão Municipal para avaliação 

da Condição de Carência no Município de Novo Xingu – RS. 

 

     JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica vigente, 

que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica criada a Comissão Municipal de avaliação da 

condição de carência no município de Novo Xingu – RS, a qual obedecerá o disposto nesta Lei . 

 

Art.2º - A Comissão Municipal de Avaliação da Condição de 

Carência no Município de Novo Xingu, compor-se-á por membros representantes: 

I – Três representantes do Poder Executivo Municipal; 

II  - Um representante do Conselho Municipal de Saúde; 

III – Um representante do Conselho Municipal Agropecuário. 

Parágrafo Único – A Comissão Municipal de Avaliação da 

Condição de Carência tem competência para: 

     - Decidir, sempre que o Prefeito Municipal solicitar, se a pessoa é 

ou não carente levando em consideração o disposto em Lei Municipal que trata do assunto. 

 

Art. 3º - O presidente da Comissão Municipal de avaliação da 

condição de carência será escolhido em eleição realizada entre seus membros e deverá recair sobre um 

dos representantes do Executivo Municipal. 

 

Art. 4º - Os membros da Comissão Municipal de avaliação da 

condição de carência terão um mandato de dois anos, podendo serem reconduzidos, em parte ou na sua 

totalidade, por igual período uma única vez. 

 



Estado do Rio Grande do Sul 
Prefeitura Municipal de Novo Xingu 

Gabinete do Prefeito 

 

 

 

Art. 5º - O Prefeito Municipal nomeará os membros da 

Comissão Municipal de Avaliação da Condição de Carência, através de Portaria, neste ano após a 

publicação desta Lei,  e na seqüência, a cada biênio, durante o mês de Janeiro. 

 

Art. 6º -  O exercício de mandato dos membros da Comissão 

Municipal de Avaliação da Condição de Carência será gratuito e considerado de relevância para o 

Município. 

Art. 7º  - A Comissão reunir-se-á sempre por solicitação do 

Prefeito Municipal e deliberará a respeito das solicitações do mesmo. 

 

Art. 8º - O presidente da Comissão remeterá ao Prefeito 

Municipal, após a reunião, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, relatório ou ata contendo 

as decisões tomadas. 

 

Art. 9º - A presente Lei poderá ser regulamentada, se necessário 

por decreto do Poder Executivo. 

 

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

  

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 22 de Março de 2001.    
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Prefeito Municipal 
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