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LEI MUNICIPAL Nº 038/2001, de 22 de Março de 2001. 

        

Autoriza o Executivo Municipal a pagar  despesas com passagens 

de ônibus para pacientes do município. 

 

     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 -  O município de Novo Xingu, por sua Administração, 

fica autorizado a pagar despesas com passagens de ônibus para pacientes que necessitam de 

atendimento médico em centros de atendimento especializado no Estado do Rio Grande do Sul. 

     Parágrafo Único – Para fazer jus ao recebimento do valor 

referente a passagem o paciente deverá provar a necessidade do deslocamento mediante solicitação 

médica. 

 

     Art. 2º - A Administração Municipal, através da respectiva 

unidade orçamentária, fica autorizada a ressarcir as despesas com passagens de pessoas  residentes em 

nosso município e que necessitam se deslocar à centros de atendimento especializado. 

 

     Art. 3º - A avaliação de que trata o artigo anterior será realizada 

pela Comissão responsável, criada através de legislação específica, que integrará o processo junto ao 

requerimento do paciente. 

 

Art. 4º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por 

conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

04    - SECRETARIA MUNCIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

0402    - DIRETORIA DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST. SOCIAL 

2015    - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA A POPULAÇÃO 

3132    - Outros Serviços e Encargos 

 

    Art. 5º -  Esta Lei entra em vigor na data da 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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