
LEI MUNICIPAL Nº 769/2014, de 22 de setembro de 2014. 

 

 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos 

financeiros para o Grupo da Terceira Idade Novos Tempos 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 autorizado o Poder Executivo Municipal de 

Novo Xingu – RS, através de sua administração, a repassar, ao Grupo da Terceira Idade Novos 

Tempos, pessoa jurídica, de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.811.268.0001/27, até o valor de 

R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)mensais, podendo ser corrigido pelo Índice Geral de Preços 

do Mercado (IGP-M), para serem utilizados pelo Grupo para custear despesas na manutenção do 

grupo e suas respectivas atividades. 

  

Art. 2º - O município, poderá, a qualquer tempo, suspender o 

repasse em função da paralização dos trabalhos, pelo mau uso dos recursos, pela falta de prestação 

de contas  ou carência de recursos desponíveis. 

Art. 3º - O repasse poderá ser efetuado em parcelas mensais, de 

acordo com a comprovação dos gastos, através dos documentos fiscais correspondentes. 

 

Art. 4º - O Grupo de Terceira Idade, referida no artigo 1º da 

presente lei, terá um prazo de 90 (noventa) dias, após o recebimento de cada parcela, para efetuar a 

prestação de contas, referente a utilização dos recursos. 

 

Art. 5º - A Administração Municipal poderá exigir, para 

efetuar a liberação dos recursos, a apresentação dos documentos fiscais correspondentes às despesas 

realizadas pelo grupo, os quais servirão também como prestação de contas. 

 



Art. 6º - Fica a Secretaria Municipal de Assistência Social 

responsável pela fiscalização referente a correta aplicação dos recursos, devendo a mesma 

providenciar a anexação ao processo de relatório fotográfico para a devida prestação de contas. 

 

Art. 7º - O mau uso dos recursos ensejará ao Grupo da Terceira 

Idade Novos Tempos a necessidade da devolução dos recursos para o Município, corrigidos através 

do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M). 

 

Art. 8º O repasse do valor é por tempo indeterminado, 

enquanto houver a desponibilidade e viabilidade de recursos. 

  

Art. 9º - As despesas decorrentes da presente Lei serão 

suportadas pelas seguintes dotações orçamentárias: 

06   - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

2.059   - Transferência do FNS ref. Piso Básico Variável – SCFV. 

3390399900.1146 - Demais Serviços de Terceiros P.J.   R$ 20.000,00. 

  

   Art. 10 - A presente lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, 22 de setembro de 2014.  

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 
Prefeito Municipal 

 
Registra-se e Publica-se:  

 

Glaucia K. Iauer 
Diretora de Recursos Humanos 
 
 
 
 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA A LEI MUNICIPAL Nº 769/2014 
 
 
 
Exmo Sr. Presidente e Srs. Vereadores: 

 
É com satisfação que cumprimento os Nobres Vereadores, oportunidade em 

que me dirijo com o objetivo de apresentar justificativa a Lei Municipal nº 769/2014. 

O presente Projeto de Lei, que ora remetemos a esta casa, visa conceder 

auxílio financeiro ao Grupo da Terceira Idade Novos Tempos, os quais desenvolvem um 

importante trabalho no município. O recurso repassado será para subsidiar despesas com 

manutenção e desenvolvimento das atividades dos mesmos.  

Levando em conta que estatisticamente, a formação do grupo da Terceira 

Idade tem feito com que o nivel de vida e a longevidade de cada idoso tem melhorado, em função 

de suas atividades recreativas de valorização desenvolvidas, é importante o repasse do valor 

financeiro que consta no projeto. 

Desta forma, destacando e reconhecendo o que representa para nós o grupo da 

Terceira Idade e o papel importante que cada integrante tem na Comunidade e no Desenvolvimento 

do Município é que pedimos a imediata aprovação do presente projeto de lei. 

 

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

 
 
 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 
Prefeito Municipal 


