
 
                   LEI  MUNICIPAL Nº 1.114/2009, DE 04 DE MAIO DE 2009 

 
“ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 7º DA LEI 
MUNICIPAL Nº 1027/07 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
O PREFEITO DE FAXINALZINHO , Estado 

do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal, faz saber, que a Câmara Municipal  de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
   Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a 

alterar a redação do Art. 7º, da Lei Municipal nº 1027/07, de 06 de agosto de 2007, que 
passa a ter a seguinte redação:   

 
       “ Art. 7º - Fica o Poder Executivo Municipal 

plenamente autorizado a isentar de pagamento, os produtores rurais do Município, de 
horas máquinas para serviços de terraplanagem para construção de aviários, chiqueiros, 
estábulos, casas, galpões, e outros serviços afins, que se caracterizem como infra-estrutura 
de investimento na propriedade. Os serviços referentes ao enterro de animais, abertura e 
limpeza de bebedouros,  não será cobrado, por questões de saúde pública. A abertura de 
fossas domésticas e fontes drenadas, por questão de saneamento básico,  também não 
serão cobrados. A limpeza de valas para silagem e outros serviços afins, também não serão 
cobrados.   

   Parágrafo Único: Para ter direito ao 
benefício, o produtor rural deverá apresentar o Bloco de Produtor Rural de nosso 
Município, ingressando com pedido na Secretaria de Agricultura, que organizará a agenda 
dos serviços a serem efetuados. Tanto a Secretaria de Obras quanto a Secretaria da 
Agricultura manterão o controle das horas e serviços prestados”.  

 
       Art. 2º -  Revogadas às disposições em contrário, 

especialmente a Lei Municipal nº 998/2007,  esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
 

    GABINETE DO PREFEITO, AOS QUATRO 
DIAS DO MÊS DE  MAIO DE DOIS MIL E NOVE.  

 
                            IRINEU BERTANI 

                       Prefeito 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE                                         
Em 04 de maio de 2009. 
 _______________________________ 
ANA MARIA TORRES RETTMANN 
       Sec. de Administração 


