
     LEI MUNICIPAL Nº 748/2014, de 22 de abril de 2014. 

 

Autoriza o Executivo Municipal a realizar despesas 
com o transporte de munícipes para Mobilização 

“Viva o seu Município. Você nasceu aqui, não o 

deixe morrer”. 

 
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 Município de Novo Xingu, por seu Poder 

Executivo, a realizar despesas até o limite de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 

para o custeio de viagem até Porto Alegre para Mobilização Nacional dos Municípios. 

   Parágrafo Único – A viagem de que trata a presente Lei terá como 

objetivo a participação de munícipes de Novo Xingu na Mobilização Nacional dos 

Municípios realizada pela Federação das Associações dos Municípios do RS (FAMURS), 

em parceria com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM). 

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei 

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

03   - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

2.003   - Manutenção das Atividades da Administração 

3390399900.0001 - Demais Serviços de Terceiros – P.J 
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
     Gabinete do Prefeito Municipal de Novo 
Xingu/RS, em 22 de abril de 2014.  
 
 
 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
Registra-se e Publica-se 

 

 

MARCELO KUSTER RAUCH 

Secretario Municipal de Administração 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA, A LEI Nº 748/2014. 
 
 

 
Exmo. Senhor Presidente e Senhores Vereadores:  

 
 
 

Em virtude da grave crise financeira que afeta os municípios 

brasileiros, no próximo dia 11 de abril, sexta-feira, todos os municípios do Brasil 

participação de uma mobilização nacional que deverá acontecer nas capitais de 

respectivos Estados da Federação. 

Nesse dia, as prefeituras deverão paralisar suas atividades e 

participarão da mobilização dos municípios em todo o Brasil, organizada pela 

Confederação Nacional de Municípios (CNM).  

 

Batizada de "Viva o Seu Município. Você nasceu aqui, não o 

deixe morrer", a campanha tem o objetivo de chamar a atenção para a situação de crise 

financeira das cidades do país. No Rio Grande do Sul, o ato acontecerá na Praça da 

Matriz, em frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre, das 9h às 12h.  

 

Entre as principais reivindicações da pauta municipalista, é a 

instituição de novo do Pacto Federativo, pois os municípios continuam recebendo novas 

atribuições dos governos federal e estadual sem a devida contrapartida financeira e o 

aumento e dois pontos percentuais na Cota-Parte do FPM dos municípios. 

 

   Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Xingu/RS, aos 22 dias 

do mês de abril de 2014.  

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal 

  


