
LEI MUNICIPAL Nº 720/2013, de 03 de outubro de 2013. 

 

Autoriza o Executivo Municipal a alienar bens móveis. 

 

GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN, Prefeito 

Municipal 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 Executivo Municipal autorizado a proceder a 

alienação dos bens móveis abaixo relacionados: 

 

 Um trator Massey Ferguson 292, ano 2005, tração 4x4, potencia 105 CV, Direção Hidrostática; 

 Um automóvel FIAT UNO MILLE 1.0 FIRE FLEX, ano 2008, modelo 2009, placa IPJ 5347; 

 Uma CAMIONETA/C, GM/ D20 CUSTOM, ano 1992, modelo 1993, placa GMI 5140; 

 Uma Enfardadeira NOGUEIRA EXPRESS – 4030 – R 

 Uma Retroescavadeira RONDON MODELO AK-4068 4X4 TURBO, ano e modelo 2010. 

 

 

     Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 03 de outubro de 2013. 

 

                                    

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal 

 

 

Registra-se e Publica-se 

 

 

 

MARCELO KUSTER RAUCH 

Secretário Municipal de Administração 

 

 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA A LEI MUNICIPAL Nº 720/2013 

 

 

     Senhor Presidente, Senhores Vereadores: 

 

 

O projeto de Lei que ora submetemos a apreciação dos Senhores 

tem a finalidade de autorizar o leilão de veículos e máquinas de propriedade do município, cuja 

manutenção tornou-se absolutamente inviável, considerando-se a relação custo-benefício. 

Há entre os bens a serem leiloados, veículos e máquinas cujo 

valor de manutenção tornou-se elevado nos últimos anos, além de não apresentarem o rendimento 

necessário para a execução dos serviços públicos necessários. 

A alienação de tais bens faz parte do processo natural de 

renovação da frota, além de manter a quantidade de veículos e máquinas de acordo com a estrutura 

do município e dentro do que é suportável para a gestão dos recursos. 

Nota-se, por exemplo, que temos três enfardadeiras e duas 

atendem satisfatoriamente o trabalho de produção de feno no município. 

O trator Massey Ferguson, já em anos anteriores apresentava 

elevadíssimo custo de manutenção e só não foi proposta a venda, possivelmente porque o 

município não tinha outra máquina para substituí-lo. Porém como já temos um trator novo 

adquirido no presente exercício, não haveria qualquer motivo para continuar com uma máquina 

nessa situação. Em situação idêntica ao trator MF, temos os veículos Uno Mille e Camionete D20.  

 Já a retroescavadeira RONDON MODELO AK-4068 é a 

máquina que mais apresenta custo de manutenção das que atualmente atendem as Secretaria 

Municipais de Obras e Agricultura. Tem apresentado excessivos defeitos e avarias no sistema de 

eixo dianteiro desde início do 2º semestres de 2012. Inclusive segundo relato da oficina mecânica 

que frequentemente fazia manutenção, o eixo original foi substituído por um eixo 



“recondicionado” na época como tentativa de resolver o problema, mas verificou-se 

posteriormente e hoje está absolutamente claro que somente a substituição de todo o sistema seria 

a solução. E isso é absolutamente inviável, considerando-se a relação custo-benefício. 

Colocamo-nos a disposição dos Senhores Vereadores para 

quaisquer maiores esclarecimentos a conta deste Projeto. 

 

 

    Ante o exposto, solicitamos a aprovação do presente. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU – RS, em 03 de 

outubro de 2013. 

 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal 

 


