
LEI MUNICIPAL Nº 521/2009, de 12 de maio de 2009. 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 

Especial no Orçamento Anual para o exercício de 2009 e dá 

outras providências. 

 

GÉLCIO MARTINELLI, Prefeito Municipal de Novo Xingu – 

RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de 

acordo com o art. 29, item V, da Constituição Federal, que a Câmara Municipal de Vereadores 

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei : 

 

 Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual com a finalidade de incluir no orçamento-programa do 

Município de Novo Xingu, para o exercício de 2009, crédito adicional Especial no valor de R$ 

800.000,00 (oitocentos mil reais), para a inclusão do seguinte programa: 

07    - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

07.01    - DIRETORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

07.01.26   - TRANSPORTES 

07.01.26.782   - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

07.01.26.848.0097  - ESTRADAS VICINAIS 

1.024    - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS 

4490.52.00.00.1059  - Equipamento e Material Permanente   R$ 800.000,00 

 

Art. 2º - Como recursos para abertura do crédito Especial de que trata a 

presente Lei, a ser operada mediante Decretos específicos, serão utilizadas as receitas provenientes da 

Operação de crédito autorizada pela Lei Específica, na proporção do excesso de arrecadação sobre o 

valor estimado no orçamento. 

§ 1º – Os créditos abertos deverão corresponder à efetiva arrecadação, 

segundo a liberação financeira dos recursos provenientes da operação de crédito atendidos os critérios 

disposto no caput deste artigo. 

§ 2º - O saldo da operação de crédito contratada por força da Lei referida 

no caput deste artigo que não for liberada durante o exercício, deverão ser incorporadas na previsão 

orçamentária do próximo exercício.  

 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU - 

RS, em 12 de maio de 2009. 

 

GÉLCIO MARTINELLI 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN 

Sec. Mun. de Adm, Plan. e Finanças 


