
LEI MUNICIPAL Nº 702/2013, de 06 de junho de 2013. 

 

 

Dispõe sobre o Programa Municipal de Valorização e Incentivo a 

População Municipal através da realização de serviços públicos 

gratuitos 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 instituído o Programa Municipal de Valorização e Incentivo aos 

munícipes de Novo Xingu – RS, o qual será regido pelos termos da presente Lei. 

 

   Art. 2º - O Programa instituído pele presente Lei tem como objetivo geral, 

fomentar a produção agrícola e pecuária no município, através da melhoria das condições de 

trafegabilidades dos acessos às propriedades rurais e melhoria da infraestrutura urbana. 

 

   Art. 3º - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a prestar, gratuitamente, 

aos munícipes, os seguintes serviços: 

 

   I - Nivelamento, escoamento, ensaibramento e relocação dos acessos utilizados 

no tráfego de máquinas e equipamentos agrícolas nas propriedades rurais; 

    II – Abertura e limpeza de trincheiras e/ou valas de silagens; 

   III - Nivelamento e/ou aterro de terrenos destinados à construção de imóveis; 

   IV - Abertura de bebedouros e/ou fonte de água para animais; e 

   V - Abertura de sumidor.  

    

Art. 4º – A isenção dos serviços de que trata a presente Lei, somente se aplica 

aos serviços prestados nas propriedades abrangidas pelo território do município. 



 

   Parágrafo Único – A Secretaria Municipal de Obras Públicas juntamente com a 

Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária são os órgãos responsáveis pela fiscalização das 

exigências contidas no caput deste artigo. 

 

   Art. 5º – Esta Lei terá efeito retroativo a 02 de janeiro de 2013. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU - RS, em 06 

de junho de 2013. 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal 

 

 

Registra-se e Publica-se 
 
 
MARCELO KUSTER RAUCH 
Secretário Municipal de Administração 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA A LEI MUNICIPAL Nº 702/2013 

 

 

Exmo. Sr. Presidente e Srs. Vereadores: 

 

É com satisfação que cumprimento os Nobres Vereadores, 

oportunidade em que me dirijo com o objetivo de apresentar justificativa a Lei Municipal nº 702/2013. 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo a valorização da população 

das Áreas Rural e Urbana do Município de Novo Xingu – RS. 

 

Este Programa beneficiara a população do nosso Município de forma 

gratuita na manutenção das estradas de lavoura, nivelamento e aterro de terrenos para construção de 

imóveis, limpeza e aberturas de valas de silagens como também para limpeza de fontes. 

 

Assim, ante o exposto, pedimos a compreensão de Vossas Excelências 

e consequente aprovação do presente projeto de lei, nos colocando, como sempre, a disposição para 

maiores esclarecimentos. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU – 

RS, aos 06 dias do mês de junho de 2013. 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal 

 

 


