
  LEI MUNICIPAL Nº 763/2014, de 03 de julho de 2014. 

 
 

Abre Crédito Especial, aponta recursos e dá outras providências. 

 

 

                                             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 o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o 

seguinte Crédito Especial: 

05    - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

05.02   - CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO 

05.02.10  - SAÚDE 

1.054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MINI VAN 

4490.52.00.1051 - Equipamento e Material Permanente   R$ 119.000,00 

 

Art. 2º – Servirão de recursos para cobrir a abertura do Crédito 

Especial de que o artigo 1º da presente Lei os recursos a serem recebidos do Fundo Estadual de Saúde, 

através de Convênio/Consulta Popular do Governo do Estado no valor de R$ 100.000,00 e a redução 

da seguinte dotação orçamentária: 

 

99    - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

9.001 - Reserva de Contingência Recursos Livres 

9999.99.00.00.0001 - Reserva de Contingência     R$   19.000,00 

 

 

 



 

 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU/RS, em 03 de julho de 2014. 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

                                                               Prefeito Municipal 

 

 

 Registra-se e Publica-se:  

 

 

MARCELO KUSTER RAUCH 
Secretario de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA A LEI MUNICIPAL Nº 763/2014. 

 

 

Senhor Presidente e Senhores Vereadores: 

      

É com muita satisfação que na oportunidade nos dirigimos à presença dos 

nobres Vereadores para apresentar mensagem justificativa ao Projeto de Lei 763/2014, com o objetivo 

de autorizar abertura de Crédito Especial no orçamento municipal de 2014. 

 

O Crédito Especial que trata a presente Lei destina a aplicação de recursos 

a serem recebidos do Governo do Estado, através do Fundo Estadual de Saúde para aquisição de dois 

veículos tipo Mini Van para transporte de pacientes e equipe do ESF. O Município entrará com 

contrapartida financeira de R$ 19.000,00. 

 

As especificações dos veículos atenderá o constante no respectivo Plano 

de Trabalho aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, conforme descrição abaixo: 

“Ano de fabricação 2014, Modelo no mínimo 2014, motor 1.8 flex 

(etanol e gasolina), com no mínimo 106 CV, 4 cilindros, pintura sólida 

na cor branca, câmbio  manual de cinco marchas a frente e uma a ré, 

capacidade 07 (sete) passageiros, protetor de cárter, ar condicionado 

quente/frio (original de fabrica), direção hidráulica, vidros dianteiros 

elétricos, travas elétricas das portas, retrovisores externos (originais de 

fabrica), faróis de neblina, rádio/CD com quatro alto falantes e antena, 

apoio de cabeça traseiros com regulagem de altura, banco traseiro 

rebatível, 5 (cinco) portas, cinto de segurança de 3 pontos com 

regulagem de altura, macaco, chave de rodas, triangulo sinalizador, 

pneu estepe, extintor de incêndio tapetes e todos os itens exigidos pelo 

Código Nacional de Trânsito. Os opcionais deverão ser originais de 

fábrica.” 

     



Sendo assim, pedimos a aprovação do mesmo tal qual está sendo 

apresentado. 

 

                                     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU - RS, 

em 03 de julho de 2014. 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal  

 


