
 

LEI N° 847, DE 22 DE MARÇO DE 2006. 
 

ACRESCENTA ARTIGOS À LEI MUNICIPAL Nº 

797/05, DISPONDO SOBRE A CONCESSÃO DE 

SUBSÍDIOS AOS PRODUTORES, CRIADORES 

RURAIS E AGRONEGÓCIO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
 

João Carlos Fialho Gomes, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do 

Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei Orgânica do 

Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte  

LEI: 

Art. 1°. A Lei nº 797, de 10 de novembro de 2005, passa a vigorar acrescida dos 

seguintes artigos: 

Art. 16-A. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a conceder subsídios aos 

produtores, criadores rurais e proprietários de agronegócio instalados no Município de Glorinha. 

Art. 16-B. O subsídio à que se refere o art. 16-A consistirão em: 

I - Serviços de terraplanagem, drenagem, escavações, açudes, discagem, roçadas agrícola, 

silagem e espalhamento de calcário nas propriedades rurais; 

§ 1º - O Município subsidiará o valor correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do custo 

total dos serviços, cabendo ao subsidiado arcar com os restantes 50% (cinqüenta por cento). 

§ 2º - Os serviços relacionados no Inciso I deste Artigo, serão realizados com maquinários e 

implementos agrícolas do Município. 

Art. 16-C. Para se habilitarem à concessão dos subsídios, os indicados no art. 16-A, 

deverão participar de reuniões, quando convocados ou avisados, onde será efetuado o sorteio aos 

presentes, de até 10 (dez) de horas-máquina de implementos e insumos agrícolas como forma de 

incentivo a freqüência nas reuniões, e desde que preencham os seguintes requisitos: 

I - Tenham sua inscrição na Secretaria Municipal da Fazenda, “Bloco Modelo 4” em 

movimento e que apresentem produção no valor mínimo de 100 (cem) URTS/Municipal no 

período de um ano, comprovando a comercialização da produção;  

II - Detenham, individualmente ou em conjunto com seus  familiares ou dependentes, o 

domínio ou posse  da terra,  em  unidades isoladas ou contíguas, com  área não  superior a 50 ( 

cinqüenta) hectares; 

III – Tenham no mínimo 80% (oitenta por cento) de sua renda provenientes da exploração 

da atividade subsidiada; 

IV - Residam no estabelecimento ou em comunidades rurais, dentro do Município; 

V - Participem, com seus familiares ou dependentes na realização da atividade produtiva; 

VI - Apresentem, anualmente, comprovação dos produtos comercializados, através de seus 

Talões de Produtores (modelo 4). 

Parágrafo  Único: Não será concedido novo beneficio, sem a comprovação da quitação do 

serviço imediatamente anterior. 

Art. 16-D. Os produtores que não se enquadrem nas condições do art. 16-C e seus incisos 

poderão   encaminhar   projeto   específico   à   Secretaria   Municipal   de Agricultura,  Indústria e  
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Comércio, que procedera na avaliação e posterior apuração, dentro dos planos de execução para o 

setor no exercício, devendo possuir as seguintes condições mínimas:  

I - Faturamento mínimo  comprovado de 300 URTS por ano,  no agronégocio; 

II - Possuir cadastrado como empregados rurais o número de 03 (três) funcionários com 

Carteira do Trabalho e Previdência  Social, assinada na data do pedido do benefício; 

III - Ser proprietário no município de área  de até 50 hectares.   

Art. 16-E. O Município atenderá os serviços a serem realizados, de acordo com a ordem de 

inscrição, salvos em caso de emergência, cabendo ao subsidiados: 

I - Assinar a ficha de produtor ou criador rural, junto à secretaria Municipal de Agricultura; 

II - Recolher na Tesouraria do Município os 50% (cinqüenta por cento) do que lhe 

couberem nos custos dos serviços a serem executados, imediatamente após a conclusão dos 

serviços pelo Município. 

Art. 16-F. O Município através da Secretaria de Agricultura, poderá  firmar convênios, 

contratos, ajustes ou acordos com entidades públicas ou privadas, visando o atendimento ao 

previsto na presente Lei. 

Art. 16-G. Caberá à Secretaria Municipal de Agricultura, a fiscalização, o controle e o 

acompanhamento permanente das atividades dos produtores ou criadores rurais beneficiados.  

Art. 16-H. - Terão prioridade no recebimento dos subsídios enumerados no Art. 16-B desta 

Lei, os produtores, criadores e proprietários de agronegócio que atenderem o que determina o Art. 

16-C desta mesma Lei. 

Parágrafo  Único. A Secretaria Municipal da Agricultura, poderá estabelecer outros 

critérios na prioridade do atendimento aos interessados, desde que comprovadas as circunstâncias 

relevantes. 

Art. 16-I. Os subsidiados que se utilizarem indevidamente dos recursos colocados a sua 

disposição pelo Município, ficam obrigados a ressarcirem os cofres da municipalidade, do valor 

integral da despesa realizada. 

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 22 de março  de 2006. 
 

 

 
 
 

João Carlos Fialho Gomes 

Prefeito Municipal 

 

 

Ferdinando de J. Mota Jr. 

Sec. Mun. de Administração e Planejamento 

 

 
Auri Costa 

Sec. Mun. da Fazenda 

 

 

Fátima Cledi Soares Soares 

Sec. Mun. da Educação 
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Rosa Maria Reis e Silva 

Sec. Mun. de Assistência Social 

 

 

 

Renato Raupp Ribeiro 

Sec. Mun. de Obras, Viação e Serviços Públicos 

 

 

 

Robinson Barth Lima 

Sec. Mun. de Desenvolvimento, Cultura, Turismo 

e Captação de Recursos 

 

 

 

Tadeu José de Vargas  

Sec. Mun. de Agricultura, Indústria e Comércio 

 

 

 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 
 
 

               Ferdinando de J. Mota Jr. 

Sec. Mun. de Administração e Planejamento 

 


