
                 LEI MUNICIPAL Nº. 755/2014, de 09 de maio de 2014. 

 

Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da 
Aquicultura Familiar e dá outras providencias. 

 

 

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. 1ºFica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o Programa 

Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar, bem como utilizar 

recursos da Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária, para promover ações de apoio e 

incentivo à atividade da piscicultura na fase de construção, reforma e ampliação de açudes, visando 

aumentar a produção e agregar renda às famílias rurais. 

 

Art. 2º Será concedido subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos 

beneficiários que não tiverem débitos vencidos junto à Fazenda Municipal no momento da 

execução do Programa. 

Art. 3º O valor dos 50% (cinquenta por cento) pago pelos benificiários 

retornarão aos cofres públicos para custear os gastos com o programa. 

 

Parágrafo Único O prazo dos beneficiários para o pagamento será de 

60 dias após o lançamento do respectivo crédito no Setor Tributário do Município. 

 

Art. 4º Cada produtor que aderir ao programa que trata a presente Lei, 

terá direito ao subsídio de no máximo 10 horas-máquina. 

 

Parágrafo Único Nos casos em que o produtor manifestar interesse em 



realizar mais de 10 horas de serviços de máquina, o excedente deverá ser contratado junto à 

empresa executora dos serviços, ficando os encargos financeiros sob a responsabilidade do 

produtor. 

 

Art. 5º Os produtores que aderirem ao Programa deverão requerer 

Certidão Negativa de Débitos junto ao Setor Tributário da Prefeitura Municipal e apresentar a 

mesma na Secretaria de Agricultura e Pecuária, comprovando estar apto para aderir ao Programa. 

 

Art. 6º Os beneficiários do programa deverão ser produtores 

proprietários ou arrendatários de estabelecimentos rurais localizados no Município de Novo 

Xingu/RS.      

 

Art. 7º Para a execução do Programa será contratado 01(uma) Máquina 

RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA, por meio de Licitação Pública, que executará os 

trabalhos. 

Parágrafo ÚnicoNãoserão utilizadas máquinas da Prefeitura Municipal 

no Programa. 

Art. 8° A Inscrição dos Produtores interessados, assim como a 

execução do Programa ficam a cargo da Secretaria da Agricultura e Pecuária.  

 

Art. 9º Para todas as atividades, como construção, reforma e ampliação 

de açudes, será exigida Autorização Ambiental conforme prevê a Lei Municipal a respeito, a qual 

será expedida pelo Departamento Ambiental Municipal. 

 

Art. 10º O Programa terá a validade até 31 de maio de 2015 

 

Art. 11º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 



Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Xingu, 09 de maio 

de 2014. 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal de Novo Xingu 

 

 

 

Registra-se e Publica-se:  

 

MARCELO KUSTER RAUCH 
Secretario de Administração 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MENSAGEM A LEI MUNICIPAL Nº. 755/2014, de 09 de maio de 2014. 

 

  Exmo. Sr. Presidente e Srs. Vereadores: 

 

                                                 O Projeto de Lei que ora submetemos à apreciação dos Srs. 

Vereadores, tem por finalidade a instituição do Programa de aquicultura familiar em nosso 

Município. 

    Os nossos edis são sabedores do sucesso do 6º Jantar do Peixe e do 

Vinho realizado pelo nosso Município, no qual foram vendidas 800 fichas para o jantar. 

    Também é bom destacar que a Secretaria da Agricultura e Pecuária 

realiza constantemente a feira do Peixe, onde os produtores tem a oportunidade de vender o seu 

produto. 

    Lembramos também que já existem produtores com grande 

potencial,que produzem peixe para alimentação e sustento familiar. Assim sendo também é preciso 

oferecer a oportunidade para que outros produtores também possam desenvolver atividade de 

aquicultura.  

    Assim, contando com a apreciação e consequente aprovação do presente projeto de 

lei, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Xingu, 09 de maio de 2014.  

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal de Novo Xingu 

 


