
LEI N° 664, DE 31 DE OUTUBRO DE 2005. 
 

 Institui o Mutirão de Recuperação Ambiental. 
 
O Prefeito Municipal. 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
           
Art. 1º É instituído o Mutirão de Recuperação Ambiental, conforme projeto anexo, visando a 

melhoria do meio ambiente no Município, através da distribuição gratuita de mudas para o plantio de 
espécies nativas nas áreas de preservação permanente e o plantio de espécies exóticas para o consumo 
na propriedade e comercialização do excedente. 

Art. 2° O Mutirão de Recuperação Ambiental será coordenado pela Secretaria Municipal de 
Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico em parceria com a Emater e a Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, envolvendo os professores e alunos das escolas 
do Município e os produtores rurais, interessados em desenvolver a conscientização ambiental e o 
melhoramento da paisagem natural do Município. 

Art. 3° A Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico 
e as Escolas do Município efetuarão as inscrições dos interessados em receber as mudas, contemplando 
com 100 a 500 mudas por família, sendo no mínimo 30% (trinta por cento) de nativas. 

Parágrafo único. É condição indispensável para habilitar-se ao recebimento das mudas a 
participação do interessado, em pelo menos, um dos eventos promovidos pelo Município, na área 
ambiental. 

Art. 4° Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas para a promoção e execução do 
Mutirão de Recuperação Ambiental. 

Parágrafo único. O Município poderá custear despesas com aquisição de mudas, divulgação, 
realização de eventos, inclusive refeições e certificados para os participantes, despesas com palestrantes 
a serem contratados, materiais informativos para distribuição, prêmios para os participantes, entre 
outras despesas necessárias para o sucesso do Mutirão de Recuperação Ambiental. 

Art. 5° Serão sorteados os seguintes prêmios entre os participantes: 
§ 1º Entre os alunos inscritos: 
I – Um computador com impressora; 
II – Uma bicicleta 18 marchas; 
III – Um celular pré-pago. 
§ 2º Entre os demais participantes inscritos: 
I – Uma novilha jersey prenhe; 
II – Uma serrafita para carne com moedor; 
III – Um cilindro elétrico com extrusor e picador de carnes. 
§ 3º Receberão os prêmios os sorteados que obtiverem, no mínimo, 80% (oitenta por cento) das 

mudas pegas, com comprovação através do Relatório de Vistoria. 
Art. 6° As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 

próprias. 
Art. 7° A presente Lei será regulamentada por Decreto Executivo, no que couber. 
Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 31 de 
Outubro de 2005. 
 
 
 

OLYNTHO FIORIN 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

ROMILDO ANTONIO ADORIAN 
Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e 

 Desenvolvimento Econômico 


