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PROJETO DE LEI Nº 025/2019.                      Tiradentes do Sul-RS, 14 de outubro de 2019. 
 
 

Institui o Programa Municipal de Subsí-

dio de Horas Máquinas para melhorias nas Pro-

priedades Rurais do município de Tiradentes do 

Sul, e dá outras providências. 
 
 

 Art. 1º  Fica instituído no âmbito do Município de Tiradentes do Sul-RS, o Programa Muni-
cipal de Subsidio de Horas Máquinas para Melhorias nas Propriedades Rurais, que se constituirá 
em um programa destinado a fomentar e incentivar as atividades desenvolvidas pelos produtores 
rurais do Município, a geração de empregos e, especialmente, a manutenção do homem no cam-
po, tendo como objetivos primordiais o incremento e desenvolvimento das atividades agropecuá-
rias, agroindustriais e empresariais, através de ações direcionadas a proporcionar, direta ou indi-
retamente, o aumento da produtividade, o escoamento da produção e a melhoria da qualidade de 
vida. 
 

 Art. 2º A presente Lei objetiva atender os munícipes que desempenham atividades agro-
pecuárias. 
 

  Art. 3º São objetivos do programa: 
§ 1º Incentivar projetos que visem a recuperação ou conservação do solo e meio ambiente. 
§ 2º Facilitar o escoamento da produção agropecuária. 
§ 3º Possibilitar condições de melhorias nas propriedades. 
§ 4º Fomentar e estimular o desenvolvimento do município. 
 

 Art. 4º O desenvolvimento dos serviços prestados priorizará a melhoria das propriedades 
rurais através de serviços de máquinas de propriedade do município ou contratados de terceiros a 
critério da gerência do projeto com supervisão da administração pública municipal. 
 

 Art. 5º Os recursos financeiros para realização do Programa serão oriundos do tesouro 
municipal e da parceria com os munícipes beneficiários conforme descrito no artigo 6º do presen-
te projeto. 
 

 Art. 6º Os subsídios oferecidos pela Administração Pública Municipal, como incentivo à 
melhoria das propriedades e qualidade de vida, para serviços rurais, obedecerá às seguintes re-
gras:  

I - Para a realização dos serviços de Escavadeira Hidráulica e/ou Trator Esteira em proprieda-
des rurais, o município poderá efetuar a contratação de máquinas particulares através de respec-
tivo processo licitatório para a realização dos mesmos, através de convênios ou própria; 
II - Cada propriedade rural terá direito ao subsídio de até 05 (cinco)horas máquina  por ano, sen-
do subsidiado 50% (cinqüenta por cento) pelo município e o restante do valor ser pago pelo agri-
cultor diretamente na Tesouraria do Município;  
 

 Art. 7º A administração do Programa instituído por esta Lei iniciará a partir da publicação 
da presente Lei, e ficará a cargo da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente que di-
vulgará as datas do cadastramento e pagamento dos respectivos benefício. 
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 Art. 8º A fiscalização dos mesmos, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente. 
 

  Art. 9º Os serviços serão executados com a observância dos seguintes critérios: 
I - Após Comprovação do recolhimento aos cofres do município da taxa devida pela realização 
dos serviços;  
II - O atendimento poderá ser efetuado por regiões, sendo que será de acordo com cronograma 
da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 
 

 Art. 10 Para efeito de contagem de tempo de serviços particulares executa dos com má-
quinas da Prefeitura ou contratada de terceiros, terá início quando a mesma estiver a disposição 
dentro da propriedade do requerente. 
 

 Art. 11 Quando for necessária a licença de qualquer órgão ambiental para execução de 
serviços nas propriedades, à mesma deverá ser providenciada pelo proprietário sob pena de não 
serem executados os serviços. 
 

 Art. 12 Não serão executados trabalhos com máquinas em áreas de preservação perma-
nente 
  

 Art. 13  Para ter acesso ao programa o beneficiário deverá:  
I - Se pessoa física ou jurídica no ramo agropecuário, a mesma deverá ser estabelecida no muni-
cípio de Tiradentes do Sul e deve estar em dia com suas obrigações fiscais e tributárias;  
II - Deverá possuir seu talão de produtor rural cadastrado junto ao município;  
 

 Art. 14 O beneficiário do Programa deverá permitir a qualquer momento a fiscalização dos 
serviços pela administração pública municipal. 
 

 Art. 15 As regras ou omissões serão regulamentadas pelo Poder Público através de De-
creto Municipal.  
 

 Art. 16  A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

         Gabinete do Prefeito de Tiradentes do Sul-RS, 14 de outubro de 
2019.                                      

 

 

ALCEU DIEL 

Prefeito Municipal 
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Justificativa Projeto de Lei nº 025/2019. 
 

 

Senhora Presidente, 

 Senhores Vereadores: 

 
O Projeto de Lei que estamos encaminhando para apreciação dos senhores verea-

dores, em regime de urgência, trata da autorização Legislativa para implantar o Programa de In-
centivo ao produtor Rural, e dá outras providências. 

 
Considerando que nosso município possui a maior parte da economia baseada na 

produção primária(agricultura familiar, produção agrícola, suinocultura, bovinocultura de leite e/ou 
de corte) e que 60% (sessenta por cento)  da nossa população reside na área rural, elaboramos 
um programa que traz como beneficiado o produtor rural através da concessão de horas-
máquina. 

 
Como é de vosso conhecimento, o nosso município é essencialmente agrícola, 

dessa forma tal projeto de Lei vem ao encontro dos nossos agricultores, de forma que o Município 
possa subsidiar horas máquinas, para recuperar e melhorar as propriedades rurais. 

 
  Assim, acreditamos que este Projeto vem de encontro as necessidades de todos os 
ossos agricultores. Contudo,o Projeto de Lei tem ainda como objetivo auxiliar, nos mais diversos 
segmentos da cadeia produtiva do Município, já que todas agregam renda aos agricultores, tanto 
na bacia leiteira e pecuária como também na suinocultura, entre outros. 
 
  A implantação do programa trata de apoio do município aos produtores rurais que 
queiram implantar, ampliar ou adequar este tipo de produção em suas propriedades rurais au-
mentando assim a renda familiar e melhorando as condições de vida no campo, justificamos a 
urgência e o presente projeto de Lei.  
 
 

Gabinete do Prefeito de Tiradentes do Sul-RS, 14 de outubro de 2019.                                      
 

 

 

 

ALCEU DIEL 

Prefeito Municipal 
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Oficio nº 246/2019.  Tiradentes do Sul-RS, 14 de outubro de 2019. 

 

 

    Senhora Presidente, Srs. Vereadores: 

 

 

    Ao Cumprimentá-la Cordialmente, em nome da Administração 

Municipal Tiradentense, vimos a Vossa Excelência e demais Vereadores, solicitar a indi-

cação de 01(um) Vereador(a) para fazer parte da Comissão de Avaliação de Bens Inser-

víveis. 

 

    A indicação é devido ao Poder Executivo estar organizando 

LEILÃO dos bens obsoletos e inservíveis que ficam armazenados nos pátios e no almo-

xarifado e a indicação do vereador é para ser membro da Comissão. 

 

    Solicitamos que a indicação seja feita com a maior urgência 

para darmos o andamento necessário a efetivação do Leilão. 

 

 

    Sendo o que se apresenta para o momento, colocamos a intei-

ra disposição. 

 

Atenciosamente, 

 

Alceu Diel 

Prefeito Municipal 

 

Exma. Senhora. 

MARISA INÊS NEUMANN 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 

Tiradentes do Sul – RS 
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