
LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, de 09 de dezembro de 2005.  

    

 

Altera o anexo I da Lei Municipal nº 313/2005, e dá outras 

providências 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI, 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 - É alterada a  Lei que dispõe sobre  o Plano Plurianual 

para o ano de 2006 a 2009, do município de Novo Xingu – RS,  Lei Municipal nº 313/2005, em seu 

anexo I, incluindo as metas, objetivos e recursos do 19. GABINETE DO PREFEITO e 20. SEC. 

MUN. DA ADMIN. PLAN., E FINANÇAS – SEC.  MUN. DA INFRAESTRUTURA -  SEC. 

MUN. DO DESENVOLVIMENTO HUMANO e incluir no 01. LEGISLATIVO (01.06), 02. 

ADMINISTRAÇÃO (02.12)  03. AGRICULTURA (3.12) e 16. ASSISTÊNCIA (16.5 E 16.6), que 

passará a viger com a seguinte redação: 

 

19. GABINETE DO PREFEITO 

METAS OBJETIVOS RECURSOS 

19.01 – Manutenção das 

atividades do Gabinete 

Aquisição de móveis para escritório, equipamentos de 

informática, material de higiene e limpeza, manutenção do 

veículo, manutenção da assessoria em geral e demais ações 

que visem alcançar os reais objetivos e necessidades do 

Gabinete. Bem como provimento de pessoal, pagamento de 

diárias, encargos sociais, luz, água, telefone, aluguel e 

outros. 

Próprio 

19.02 - Divulgações e 

Publicações Oficiais 

 

Divulgação e publicação em meios de comunicações de atos 

oficiais do interesse público, bem como a prestação de 

contas da administração municipal. 

Próprio 



19.03 - Aquisição de 

Equipamentos e Material 

Permanente 

Aquisição de materiais, outros equipamentos que colaborem 

para o bom Funcionamento do órgão. 

 

Próprio 

 

20. SEC. MUN. DA ADMIN. PLAN., E FINANÇAS – SEC.  MUN. DA INFRAESTRUTURA -  

SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

METAS OBJETIVOS RECURSO 

20.01 – Manutenção 

das Secretarias 

Provimento de pessoal, pagamento de diárias, encargos 

sociais, luz, água, telefone, aluguel e outros. 

Próprio e ou 

Convênios 

 

 

01. LEGISLATIVO 

METAS  OBJETIVOS RECURSO 

01.06 – Manutenção 

da Câmara 

Provimento de pessoal, pagamento de diárias, encargos 

sociais, luz, água, telefone, aluguel e outros. 

Próprio 

 

 

02. ADMINISTRAÇÃO 

METAS OBJETIVOS RECURSO 

02.12 – Promoção de 

Campanha de 

Incremento da 

Arrecadação de ICMS 

Promover campanha de aumento da arrecadação de ICMS, 

através da distribuição de prêmios às pessoas que trocarem 

notas fiscais do comércio local por cautelas. 

Próprio 

 

03. AGRICULTURA 

METAS OBJETIVOS RECURSO 

03.12 – Implantação 

de Programas de 

Incentivos 

Oferecer condições aos agricultores através de Programas de 

Incentivos na área de proteção a flora e fauna, 

reflorestamento, piscicultura, produção apícola, produção 

frutífera, produção olerícola, produção de suínos, produção 

de cereais, programa de melhoria rural e outros programas 

que venham a surgir.   

Próprio e ou 

Convênios 

 



16. ASSISTÊNCIA 

METAS OBJETIVOS RECURSO 

16.05 – Implantação e 

manutenção do 

Conselho Tutelar  

Implantar o Conselho Tutelar, a fim de dar suporte no que 

for necessário, conforme prevê o Estatuto da Criança e 

Adolescente  - ECA. Equipar a sala do Conselho no que for 

necessário, bem como manter provimento de pessoal e 

encargos. 

Próprio e ou 

convênio 

16.06 – Constituição 

de Abrigo em 

Consórcio 

Intermunicipal 

Promover a Assistência de crianças e adolescentes em 

situação de risco, na faixa etária de 0 a 18 anos, de ambos os 

sexos. 

Próprio e ou 

convênios 

 

Art. 2º - O conteúdo restante da Lei Municipal nº 313/2005 

permanece inalterado. 

 

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

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 09 de dezembro de 2005.    

 

 

                                 

JAIME EDSSON MARTINI 

 Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

GELCIO MARTINELLI 

    Assessor de Gabinete 


