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PROJETO DE LEI Nº 016/2017         TIRADENTES DO SUL-RS, 12 DE ABRIL DE 2017. 
 
 

Altera o Artigo 1º da Lei Municipal nº 

500/2007, e dá Outras Providências. 

 

 

   ALCEU DIEL, Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
encaminha e propõe ao Legislativo Municipal o seguinte Projeto de Lei: 

 

 Art. 1º - Altera o Artigo 1º da Lei Municipal nº 500 de 26 de março de 2007, que 
passa a ter a seguinte redação: 

 “Art. 13 – Para incremento da produção primária poderão ser concedidos aos pro-
dutores agropecuários, incentivos para instalação ou ampliação de aviários, pocilgas ou estábu-
los, sendo que o incentivo concedido através da realização de terraplanagem, com máquinas da 
próprias ou de terceiros, será nas seguintes proporções, em instalações de: 

 I – Pocilgas com capacidade de até 400 animais – até 40 horas; com capacidade 
de até 700 animais – até 70 horas e com capacidade acima de 700 animais – até 100 horas. 

 II – Estábulos: Incentivo de até uma hora máquina por animal alojado, nos serviços 
de terraplanagem, construção e encascalhamento de estrada de acesso ao empreendimento e 
construção de esterqueira. 

 III- Aviários: Incentivo de 0,04 (zero, zero quatro) hora maquina por metro quadrado 
a ser construído, para serviços de terraplanagem, construção e encascalhamento de estrada de 
acesso”. 

 
  Parágrafo Único: O beneficiário deverá, no prazo de 12 meses, comprovar perante 
o Município a conclusão do Projeto ou empreendimento solicitado, sob pena de ressarcimento dos 
cofres públicos da parcela realizada. 

 

  Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

   

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIRADENTES 

DO SUL, aos 12 dias do mês de maio de 2017. 

  

 

ALCEU DIEL 

Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 016/2017 

 
Senhor Presidente,  
 
 
Senhores Vereadores;  
 
 
  A proposição da matéria é competência do Executivo Municipal, o que re-
veste de legalidade a ação no que tange a origem do Projeto de Lei. 

 
  O Projeto de Lei que altera o Artigo 1º da Lei Municipal nº 500/2007, e dá 
Outras Providências, com o objetivo principal de atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 
 

  Para tanto, pede-se aprovação do presente Projeto de Lei, uma vez que 
estabelece critérios claros para concessão do incentivo aos  a produção primaria do mu-
nicípio. 

   

 
    Tiradentes do Sul, RS, 12 de Maio de 2017. 
 

 

 

 

ALCEU DIEL 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 


