
 
LEI MUNICIPAL Nº 743/2014, de 20 de março de 2014. 

 

 

 

Concede incentivos à Produtores Rurais, estabelece regras e dá 

outras providências. 

 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO 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 

conceder desconto na elaboração das análises de solo e na compra de mudas de árvores usadas em 

reflorestamentos e recuperação de áreas desmatadas. 

 
 
     Art. 2º - Será concedido desconto de 50% na elaboração de 

análise de solo para produtores que possuem área de terra no Município de Novo Xingu. 

 

 

     Art. 3º - Produtores que adquirirem mudas de arvores junto a 

secretaria de Agricultura e Pecuária para reflorestamento e recuperação das APPS terão 50% de 

desconto. 

 

     Art. 4º – No caso de pessoas residentes em outros municípios, 

porém, proprietários de terras localizadas dentro do território de Novo Xingu, também terão direito ao 

desconto desde que as mudas sejam plantadas dentro da área do Município. 

 

 
                                                          Art. 5º - Apenas farão jus aos benefícios da presente Lei os 

Produtores que preencherem as seguintes condições: 

I) Solicitar os serviços junto a Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária; 

II) Não possuir débitos vencidos junto a Tesouraria Municipal.    

      
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

     Art. 6º – Servirão como recursos para cobertura das despesas 

geradas pela presente Lei, as dotações próprias do Fundo Municipal de Meio Ambiente, caso não seja 

suficiente será utilizado usado recursos da Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária. 

 

 

 

     Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

      

 

 

 

     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 
XINGU / RS, aos 20 dias do mês de março de 2014. 

 
 
 
 
 
 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registra-se e Publica-se 

 

 

MARCELO KUSTER RAUCH 

Secretario Municipal de Administração 

 



 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA A LEI MUNICIPAL Nº 743/2014 
 

 Exmo Sr. Presidente e Srs. Vereadores: 

 

Apraz-me cumprimentá-los, oportunidade em que me dirijo aos nobres 

Edis, com o objetivo de apresentar justificativa a Lei Municipal n.º 743/2014, que autoriza o Poder

Executivo Municipal, a conceder desconto na elaboração das análises de solo e na compra de mudas de 

árvores usadas no reflorestamento e recuperação de áreas desmatadas, em benefício dos Produtores 

Rurais de nosso município, dentro do Programa de Incentivo a Agricultura. 

Neste sentido, é possível concluir que este programa terá inúmeros 

benefícios, tanto na questão de qualificar a qualidade e os cuidados que deveremos ter com o nosso 

solo, como também o beneficio de poder recuperar áreas que já foram destruídas. Isto pode ser 

percebido a partir das colocações acima relatadas sobre a importância desse programa e a realidade 

atual que estamos vivenciando, especialmente, na Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária, 

capaz de bem atender aos nossos Agricultores, sem lesar outras atividades também cruciais à 

manutenção da boa qualidade de vida. 

Queremos, portanto, a partir desta Lei, oferecer, mais esses benefícios

aos nossos Produtores Rurais, mais uma oportunidade para melhorarem e aumentarem a produção em 

suas propriedades. 

O fato de estarmos condicionando, aos interessados em serem 

beneficiados, a registrarem a sua solicitação junto à Secretaria da Agricultura e Pecuária,  também 

servirá para organizá-la. Será condição, também, para os produtores se beneficiarem e estarem em dia 

com a tesouraria do município, evitando porem acúmulo de débitos, auxiliando na preservação da 

saúde financeira do Município. 

Sendo assim, pedimos a aprovação do mesmo tal e qual está sendo 

apresentado. 

                                     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU - RS, 

em 20 de março de 2014. 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 
Prefeito Municipal  

 

 


