
 LEI MUNICIPAL N° 527/2009, de 06 de junho de 2009. 

 

 

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de pagamento das 

sementes de milho distribuídas no convênio troca-troca com o 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras 

providências. 

 

            GÉLCIO MARTINELLI, Prefeito Municipal de Novo Xingu – 

RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de 

acordo com o art. 29, item V, da Constituição Federal, que a Câmara Municipal de Vereadores 

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei : 

 

 

     Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

prorrogar até 31 de julho de 2009, o prazo de pagamento, junto ao fisco municipal, por parte dos 

agricultores, da semente de milho, safra 2008/2009, obtida através do sistema troca-troca do Governo 

do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

     Art. 2° - Fica o Executivo Municipal, igualmente autorizado, caso 

haja a oficialização, por parte do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, de quaisquer descontos na 

cobrança da semente de milho, pelo sistema troca-troca, safra 2008/2009, a restituir os credores dos 

valores a maior já pago ao Erário Municipal, sem reajustes. 

     Parágrafo Único – O valor a ser devolvido será igual ao 

percentual de desconto informado pelo Governo Estadual. 

 

Art. 3º - Para atender o disposto no art. 2º desta Lei, fica o Poder 

Executivo autorizado a realizar a anulação de receita orçamentária e abertura de crédito especial até o 

limite financeiro necessário para efetuar o ressarcimento de que trata esta Lei. 



 

06    - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA  

06.01   - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 

07.01.2.025  - Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura 

3390.93.99.00.0001 - Diversas Indenizações e Restituições   

  

     Art. 4º - Servirá de recurso para a abertura do crédito especial de 

que trata o art. 3º,  a redução da seguinte dotação orçamentária: 

 

06    - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA  

06.01   - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 

07.01.2.025  - Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura 

3330.41.39.02.0001 - Programa Troca-Troca   

 

     Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 31 de maio de 2009. 

 

     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU – RS, aos 05 dias do mês de junho de 2009. 

 

 

GÉLCIO MARTINELLI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN 

Sec. Mun. de Adm, Plan. e Finanças 



 


