
LEI MUNICIPAL Nº 745/2014, de 07 de abril de 2014. 

 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores 

mensais para a Indústria de Calçados Maria Terra Ltda” 

 

GODOFREDO CLAUDIO 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 autorizado o Poder Executivo Municipal de Novo 

Xingu – RS, através de sua administração, a repassar, mensalmente, à empresa Indústria de Calçados 

Maria Terra Ltda, pessoa jurídica, de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.441.938/0001-06, 

instalada na Rua da Usina, nesta cidade, com atuação na fabricação de calçados, o valor de R$ 

3.805,00(três mil, oitocentos e cinco reais) 

  

Art. 2º - O repasse do valor referido no artigo anterior servirá  

para a beneficiária custear parte do pagamento do transporte da matéria-prima utilizada pela empresa 

para o fim de fabricar calçados.     

 

Art. 3º - O prazo de vigência do repasse será de 01 de abril de 

2014 a 01 de abril de 2015.  A prorrogação do presente repasse e seus reajustes serão providenciados 

via de Lei Municipal, com as devidas justificativas.   

 

Art. 4º - Para viabilizar o acesso ao repasse autorizado pela 

presente lei a empresa beneficiária deverá apresentar a pertinente Nota Fiscal de prestação do serviço 

de transporte junto ao Setor Fazendário da Prefeitura. O pagamento será efetuado até o 10º dia útil do 

mês subseqüente. 

 



 Art. 5º - As despesas decorrentes da presente Lei serão 

suportadas por dotação orçamentária específica. 

Art. 6º - Ficam revogadas as Leis Municipais nºs 315/2005 de 19 

de agosto de 2005 e 535/2009, de 21 de agosto de 2009.  

 

Art. 7º - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos 01 de dezembro de 2013. 

  

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU - RS, em 07 de 

abril de 2014.  

 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 
Prefeito Municipal 

 

Registra-se e Publica-se 

 

 

MARCELO KUSTER RAUCH 

Secretario Municipal de Administração 

 

 

 

 

 

 



 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA A LEI MUNICIPAL Nº 745/2014 

 
Exmo Sr. Presidente e Srs. Vereadores(as): 

 
É com satisfação que cumprimentamos os Nobres Vereadores e Vereadoras, 

oportunidade em que nos dirigimos com o objetivo de apresentar justificativa a Lei Municipal nº 
745/2014. 

 
O presente Projeto de Lei busca a autorização Legislativa para o Poder Executivo

continuar repassando valores mensais para a Indústria de Calçados Maria Terra Ltda. Este recurso 
servirá para a beneficiária custear parte do pagamento do transporte da matéria-prima, utilizada pela 
empresa para  fins de fabricar os calçados. 

  
   É de ver-se que a primeira autorização legislativa que viabilizou o repasse, ora 
em comento, ocorreu em 2005, pela Lei Municipal 315/2005. Em sequência, veio a Lei Municipal 
535/2009 que alterou os artigos 1º e 3º da Lei Original.  
   
   O artigo 3º delegava ao Poder Executivo a possibilidade de reajustar e repassar 
os valores autorizados pela Lei 315/2005, sem a necessidade de autorização Legislativa. O TCE-RS 
não acatou esta providência legislativa. 
   
   Ocorre que, em análise do Processo de Contas nº 664-0200/11-6, ou seja: as 
contas do ano de 2011 do Município de Novo Xingu, o Egrégio Tribunal de Contas decidiu pela 
NEGATIVA DE EXECUTORIEDADE do artigo 3º da Lei Municipal 315/2005, com a redação dada 
pela Lei Municipal 535/2009, bem como pelo Decreto Municipal 021/2011.  
 
   Desta forma, a presente Lei tem o objetivo de corrigir o repasse de valores para a 
Indústria de Calçados Maria Terra, seguindo as orientações do TCE-RS.  
 
   Assim, ante o exposto, pedimos pela compreensão de Vossas Excelências e 
consequente aprovação do presente projeto de lei que, sem dúvida, viabilizará a continuidade destes 
atuais 60 empregos e a geração de futuros empregos. 
 

  Dessa forma, considerando a importância que representa para o Município, 
solicito a aprovação, aos Srs. Vereadores, do referido projeto de lei. 

 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU – RS, aos 07 
dias do mês de abril de 2014. 

 
 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 
Prefeito Municipal  


