
                                   PROJETO DE LEI N°°°° 409/2002                               de 12 de abril de 2002. 
  

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ADQUIRIR DOIS CAMINHÕES 
NOVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO E ABRIR 
CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 185.000,00 (CENTO E OITENTA E 
CINCO MIL REAIS) POR RECURSOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO, e dá 
outras providências”. 

 

HARDI MILTON EICKHOFF, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL, vem submeter a este EGRÉGIO PODER LEGISLATIVO, o seguinte; 
 
 

PROJETO DE LEI: 
 
Art.1° - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir dois caminhões novos para a Secretaria Municipal de 
Obras e Viação, equipados com terceiro eixo e caçamba. 
 
Art.2° - Além dos itens obrigatórios para a constituição dos caminhões, os mesmo deverão ter as seguintes 
características: cor azul, motor diesel, com no mínimo 205 cv, turbinado de 06 cilindros em linhas, caixa de 
câmbio com 05 marchas a frente e uma a ré, com sistema de redução no eixo traseiro (reduzido), embreagem 
com acionamento hidráulico, direção hidráulica, rodas, pneus convencionais e pneu estepe com roda, sistema 
de freios de duplo circuito a ar com tambor nas rodas dianteiras e traseiras, também com sistema estacionário 
e freio de motor, capacidade de carga com terceiro eixo de no mínimo 15 toneladas, tanque de combustível 
com capacidade mínima de 250 litros, com sistema de som (rádio, toca-fitas e autofalantes), equipamentos 
básicos exigidos por Lei (chave de rodas, extintor de incêndio e triângulo). O terceiro eixo equipado com 
rodas, pneus convencionais, com sistema pneumático, e as caçambas com capacidade mínima de 10m³, na cor 
azul, reforçadas para o transporte de cascalho, com pistão duplo.  
 
Art.3° - Os caminhões serão adquiridos mediante processo licitatório público conforme determina a Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
Art.4° - Para a execução da presente lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar na 
seguinte Dotação Orçamentária: 
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 
01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 
26 – Transporte 
26.782 – Transporte Rodoviário 
26.782.0096 – Constr.Rest. e Cons. Estradas Municipais 
26.782.0096.1.012 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS 
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                R$ 185.000,00  
TOTAL                      R$ 185.000,00 
 
Art.5° - Servirá de Recurso para cobertura do crédito autorizado pelo artigo anterior, o SUPERÁVIT 
FINANCEIRO, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, nos termos do inciso I, do parágrafo 
primeiro, da Lei Federal n° 4320/64, no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais). 
 
Art.6° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 
em 12 de abril de 2002. 
 

HARDI MILTON EICKHOFF 
        Prefeito Municipal                

      Registre-se e Publique-se: 
 

    Adriana Cristine Mäger 
                              Sec. Mun. de Administração e Planejamento 


