
LEI MUNICIPAL Nº 693/2013, de 18 de abril de 2013.  

 

  

Revoga a Lei Municipal n° 524/2009, autoriza o Executivo 

Municipal a efetuar serviço com máquina retroescavadeira e 

caminhão para o transporte de argila das fábricas de tijolos 

instaladas no município, de forma gratuita, e dá outras 

providências. 

 

 

GODOFREDO CLÁUDIO 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 efetuar 

uma hora de serviço com máquina retroescavadeira e transporte da argila com o caminhão do 

Município até as fábricas de tijolos instaladas no município, de forma gratuita, a cada R$ 2.200,00 

(dois mil e duzentos reais) em notas fiscais emitidas com a venda de tijolos. 

 

     Parágrafo Único - O valor de que trata o caput deste artigo 

poderá ser revisto, anualmente, pelo Executivo Municipal, de acordo com a oscilação do valor médio 

da venda dos tijolos, praticado no Município de Novo Xingu / RS. 

 

  

     Art. 2º - A hora máquina terá a finalidade mover a argila e fazer o  

transporte da argila, a qual será utilizada na fabricação de tijolos. 

 

 

     Parágrafo Único – O proprietário terá o direito de receber o 

transporte de argila desde que o acesso não cause danos ao Patrimônio Publico.  

 

 

     Art. 3º - O beneficio é restrito às fábricas instaladas no município 

de Novo Xingu / RS, devidamente registradas e que tenham regularizada a sua situação com o órgão 

ambiental competente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     Art. 4º - Não será possível às Fábricas de Tijolos acumularem o 

direito pela execução de horas de serviço da referida máquina e transporte, além de sua necessidade 

para a produção ou de um exercício para o outro. 

    

     Art. 5º - Fica revogada a Lei Municipal nº 524/2009. 

 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

     

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, aos 18 dias do mês de abril de 2013.                             

 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

Registra-se e Publica-se 

 

 

MARCELO KUSTER RAUCH 

Secretário Municípal de Administração 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA A LEI MUNICIPAL Nº 693/2013 

 

 

 

     Senhor Presidente, Senhores Vereadores: 

 

 

     O projeto de Lei que ora submetemos a apreciação dos Senhores tem 

a finalidade de autorizar o Executivo Municipal a alterar a Lei Municipal que regulamenta o apoio as 

olarias instaladas em nosso Município.  

 

     A alteração da Lei 524/2009 tem como objetivo dar mais incentivos 

as olarias, oferecendo além de horas máquina também o transporte da argila. 

 

Lembramos ainda, que na Lei que ora propomos revogar, existe a 

necessidade das fabricas terem o licenciamento ambiental regularizado junto ao órgão Ambiental 

competente. Atualmente, este é fator determinante para o funcionamento das olarias e, na lei em vigor, 

não tem qualquer menção sobre este assunto.  

 

Neste sentido, solicitamos a aprovação do presente, lembrando da 

nossa intenção em continuar dando o suporte para o funcionamento de tão importante atividade do nosso 

município e temos a certeza que as alterações propostas darão mais incentivos aos proprietários das 

olarias, fortificando a atividade em nosso Município.  

 

     Nos colocamos a disposição dos senhores Vereadores para maiores 

esclarecimentos a conta deste Projeto. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU – 

RS, em 18 de abril de 2013. 

 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal 

 


