
LEI MUNICIPAL Nº 419/2007, de 21 de junho de 2007. 

  

 

“Autoriza o Executivo Municipal efetuar 02 (duas) 

horas/máquinas anuais de serviço gratuito em favor de 

familias de agricultores”. 

 

 

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 Municipal autorizado a 

efetuar 02 (duas) horas/máquinas anuais de serviço gratuito com maquinário da Prefeitura 

Municipal em favor de famílias de agricultores que possuam propriedade rural dentro dos límites 

do Município. 

 

Art. 2º - Terão direito ao beneficio as familias que 

comprovarem documentalmente possuir propriedade rural em Novo Xingu. 

 

     Art. 3º - O termo  “famílias” referido nos artigos anteriores 

compreende o grupo familiar. Por exemplo: se o filho, filha ou vinculado por qualquer natureza 

com o proprietário residir dentro área de terra, mesmo que em casa separadas, o direito restringe-

se a 02 (duas) horas/máquinas anuais. 

 

     Art. 4º - A efetivação do serviço autorizado por esta lei dar-

se-á midiante prévia solicitação pelo interessado na Secretaria de Infra-Estrutura, no prazo que 

será antecipadamente estipulado e anunciado pelo Poder Executivo através do meio de 

comunicação oficial do Município. 

 

     Art. 5º - A solicitação referida no artigo anterior deverá ser 

feita em documento próprio devendo constar obrigatóriamente a data e assinatura do solicitante e 

do servidor municipal que receber o pedido. 

 

     Art. 6º - O atendimento do serviço autorizado por esta lei 

dependerá da disponibilidade do maquinário da municipalidade. 

 

     Art. 7º - Não é permitido cumular o direito estabelecido por 

esta lei de um ano para o outro. 

 

     Art. 8º - Cada serviço executado deverá ser registrado em 

documento próprio com identificação da data e assinatura do servidor municipal e do 

beneficiado. Este documento ficará arquivado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, sob a 

guarda do responsável pelo setor. 



 

 Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 21 de junho 2007. 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

 

ALINE BARZOTTO BERNARDI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 


