
LEI MUNICIPAL Nº. 442/2008, de 17 de janeiro de 2008. 

        

 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal subsidiar custo de 

serviço hora/máquina utilizado especificamente no setor de 

Citricultura” 

 

 

ROMEU OLINDO KNAAH, Prefeito Municipal em Exercício 

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 autorizado a subsidiar custo de 

hora/máquina em serviços específicos de implantação ou melhoria de pomar(es) no setor da 

Citricultura.   

 

Art.  2º – Terá direito ao benefício, de que trata a presente Lei, 

quem comprovar, documentalmente, possuir propriedade rural ou urbana em Novo Xingu capaz de 

viabilizar a implantação de pomar(es) de citros ou suas competentes melhorias.  

 

Art. 3º –  O subsídio de que trata a presente Lei obedecerá os 

seguintes ditames:  

 

a)      até 10(dez) horas/máquina  o beneficiário terá direito a um 

subsídio por parte dos cofres municipais de 50%(cinqüenta por 

cento) do custo global do serviço utilizado na implantação ou 

melhoria de pomar(es) de citros.  

b)      acima de 10(dez) até o limite de 20(vinte) horas/máquina o 

beneficiário terá direito a um subsídio por parte dos cofres 

municipais de 30%(trinta por cento) do custo global do serviço 

utilizado na implantação ou melhoria de pomar(es) de citros.   

 

Art. 4º -  Terá direito ao benefício, de que trata a presente Lei, 

quem promover prévio requerimento protocolado junto à Secretaria de Infra-Estrutura, acompanhado 

da documentação do imóvel e previsão da quantidade de horas/máquina a ser utilizada. 

 

Art. 5º – O deferimento do pedido dependerá de prévia 

manifestação do Secretário de Infra-Estrutura e do Técnico Responsável pela Emater de Novo Xingu 

onde deverá ser atestado, de forma clara e objetiva, que o beneficiário está implantando pomar(es) de 

citros ou promovendo competentes melhorias. 



Parágrafo Único: o montante de horas/máquina utilizado deverá ser registrado pela municipalidade 

onde obrigatoriamente deverá constar data, quantidade de horas de serviço, valor do subsídio e 

assinatura do beneficiário.    

 

Art. 6º– A utilização do benefício, de que trata a presente Lei, e a 

não implantação ou melhoria de pomar(es) de citros implica na imediata revogação da benesse com a 

conseqüente obrigação por parte do beneficiário de devolução imediata, devidamente corrigido, dos 

valores subsidiados pela municipalidade, ficando, desde já, a Fazenda Pública autorizada a promover a 

inscrição em dívida ativa e conseqüente cobrança extra-judicial ou judicial.  

  

Art. 7º – Se o serviço for feito com maquinário próprio da 

municipalidade, o preço da hora/máquina será o estabelecido por instrumento competente da Fazenda 

Pública. Se o serviço for feito com maquinário de terceiros, o preço da hora/máquina deverá obedecer 

o valor de mercado, praticado na região, com prévia verificação e atestado do Secretário de Infra-

Estrutura do Município. 

  

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

                                                 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 17 de janeiro de 2008.    

 

 

ROMEU OLINDO KNAAH 

Prefeito Municipal em Exercício 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

ALINE BARZOTTO BERNARDI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 


