
LEI MUNICIPAL Nº 377/2006, de 22 de junho de 2006. 

 

 

 “Autoriza o Poder Executivo a Criar o Programa Municipal de 

Incentivo ao Paisagismo da Propriedade Rural e Urbana do 

Município, Realizar Despesas, Abrir Crédito Especial, e dá outras 

providências”. 

     

JAIME EDSSON MARTINI, 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 autorizado a criar o Programa Municipal 

de Incentivo ao Paisagismo da Propriedade Rural e Urbana do município de Novo Xingu. 

     

Art. 2º - São objetivos do Programa: 

- Tornar as propriedades que do programa participaram, mais 

encantadora, alegre e agradável de viver; 

- Despertar a imaginação do ser humano que pode criar, modificar, 

transformar a sua propriedade deixando-a mais bela, tendo como conseqüência o aumento da auto-

estima e bem estar dos proprietários e vizinhos. 

 

Art. 3º - Cabe ao Município a implementação, coordenação, divulgação, 

analise, dar apoio técnico e premiar as propriedades vencedoras. 

     

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as despesas 

necessárias para promover o Evento, inclusive divulgação do Programa e premiação as famílias 

/propriedades, classificadas em ordem decrescente. 

 

    Art. 5º – A  premiação que se refere a seguinte Lei dar-se-á da seguinte 

forma: 

 

ZONA RURAL ZONA URBANA 

1º Lugar Planejamento de um jardim 

03 mudas de fênix 

01 muda de formios 

01 muda de buchinho 

02 mudas de lagustrinho 

05 horas máquinas 

1º Lugar Planejamento de um jardim 

03 horas máquinas ou valor em material 

02 mudas de lagustrinho 

01 muda de buchinho 

02 mudas de formios 

02 mudas de morreia 

03 caixa de flores sortidas 



2º Lugar 02 mudas de fênix  

02 mudas de morreia 

06 caixas de flores sortidas 

02 mudas de formio 

03 horas máquinas 

2º Lugar 02 horas máquina ou valor em material 

01 muda de lagustrinho 

02 mudas de formios 

02 mudas de morreia 

02 caixas de flores sortidas 

3º Lugar 01 muda de fênix 

02 mudas de formios 

05 caixas de flores sortidas 

02 horas máquinas 

 

3º Lugar 01 muda de formios 

01 muda de morreia 

01 caixa de flores sortidas 

 

4º Lugar 01 muda de formios 

01 muda de morreia 

04 caixas de flores sortidas 

 

  

5º Lugar 01 muda de morreia 

03 caixas de flores sortidas 

 

  

6º Lugar 01 anga feijão 

02 caixas de flores 

 

  

7º Lugar 01 muda de cebepiruna 

01 caixa de flores sortidas 

 

  

 

  Parágrafo Único – Fica a Administração Municipal autorizada a alterar 

anualmente, através de decreto os art. 5º, 6º, 7º e 8º.  

 

  Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei fica por 

conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal e a abertura do seguinte Crédito 

Especial: 

05   - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 

05.01   - DIRETORIA DA IND., COM. E AGRICULTURA 

2.031   - Manutenção das Atividades da Diretoria 

3390.31.00.00.0001 - Premiações Cult. Art. Desp. Cinetificas e Outras  R$ 1.000,00 

 

 

Art. 7º - Servirá de recurso para a cobertura do Crédito Especial de que 

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

05   - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 



05.01   - DIRETORIA DA IND., COM. E AGRICULTURA 

2.032   - Manutenção Geral à Agricultura Familiar 

3390.30.00.00.00.00 - Material de Consumo     R$ 1.000,00 

 

    Art. 8º - Os interessados em participar do Programa, deverão inscrever-

se na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, na Unidade de Saúde do Município, a partir 

do dia 16 de junho de 2006 até o dia 16 de julho do corrente. 

  

    Art. 9º - Estarão aptos a participar do Programa de Incentivo ao 

Paisagismo todas as Propriedades do município de Novo Xingu. 

 

    Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU - RS, 

aos 22 dias do mês de junho 2006. 

 

 

    

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 
 

 

 

ALINE BARZOTTO BERNARDI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 


