
LEI MUNICIPAL Nº 547/2009, de 18 de dezembro de 2009. 

 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas com o 

transporte de Trabalhadores de empresas instaladas em outros 

municípios, e dá outras providências.   

 

   

  ROMEU OLINDO KNAAH, Prefeito Municipal em 

Exercício 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 Municipal autorizado a realizar 

despesas com a contratação de serviços de transporte para trabalhadores de empresas instaladas em 

outros municípios. 

Parágrafo Único – Terão direito a usar o transporte os 

trabalhadores residentes em Novo Xingu. 

 

Art. 2º - O tamanho do(s) veículo(s) a ser(em) contratado(s) 

deverá(ao) estar de acordo com a quantidade de Trabalhadores que necessitarão do transporte. 

 

Art. 3º - O município custeará as despesas previstas na presente 

Lei, por período indeterminado, podendo ser interrompido definitivamente a qualquer tempo, ou 

retomado, dependendo da existência de um número de Trabalhadores que, sob a avaliação da 

Administração Municipal, seja suficiente para justificar os gastos tidos pelo erário. 

 



Art. 4°- O Executivo Municipal reservará recursos nos 

orçamentos anuais para suportar as despesas da presente Lei. 

 

Art. 5º - O município poderá, em acordo com os trabalhadores e 

com previsão em contrato, custear apenas parte da despesa do transporte, em função do baixo número 

de transportados, do alto custo do transporte e/ou da disponibilidade de caixa tido pela Prefeitura 

Municipal. 

Art. 6º - A definição pela concessão do beneficío da presente Lei, 

custeando, totalmente ou em parte, os gastos com o transporte de pessoas residentes em Novo Xingu – 

RS e que trabalham em outros municípios, dependerá diretamente da análise da Administração 

Municipal, onde serão considerados aspectos relacionados ao número de pessoas a serem 

transportadas, a distância do local de trabalho e as condições financeiras do município. 

 

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

     

   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, aos 18 dias do mês de dezembro de 2009. 

    

 

ROMEU OLINDO KNAAH 

Prefeito Municipal em Exercício 
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