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PROJETO DE LEI Nº 48/2017 
 
 

“DÁ NOVA REDAÇÃO, SUPRIME E INCLUI DISPOSITIVOS NO ARTIGO 4º E 6º 
DA LEI MUNICIPAL Nº 3.535, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
CLEITON BONADIMAN, Prefeito Municipal de Seberi, 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. O artigo 4º da Lei Municipal nº 3.535, de 22 de fevereiro de 2013, passa a viger com a seguinte 
redação. 

“Art. 4º. Fica o poder Executivo autorizado a repassar até 400 Kg (quatrocentos 
quilogramas) de semente de aveia e até 100 Kg (cem quilogramas) de semente de 
azevém, para cada produtor rural residente no município de Seberi/RS, que possua 
talão (Bloco de Produtor Rural) com inscrição no município, e que no período 
compreendido entre abril de 2016 a março de 2017, tenha efetuado nesse bloco 
de produtor vendas leite e demais produtos agrícolas. ” 
 
Art. 6º. Para ter direito ao incentivo e ao subsídio de que trata esta lei, o produtor 
rural deverá estar quite com os cofres públicos municipais. 
 
§ 1º. O produtor rural fará o ressarcimento ao município do valor equivalente a 
quantidade de sementes recebidas, em parcela única, que deverá ser paga até 31 
de janeiro de 2018, pelo valor da aquisição feita pelo Município, sem quaisquer 
acréscimos (juros, multas ou correções). 
 
§ 2º. No caso de inadimplência, ou seja, pagamento após da data de vencimento, 
incidirão, sobre os valores devidos, os acréscimos legais previstos no Código 
Tributário Municipal. ” 

 
Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 07.01 - Secretaria Municipal da Agricultura. 
 
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 17 DE MARÇO DE 2017. 

 
 

CLEITON  BONADIMAN, 
PREFEITO MUNICIPAL. 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 48/2017 
 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente e Senhores Vereadores, 
 
Prazerosamente cumprimentamos Vossas Excelências, na oportunidade em que encaminhamos o 

presente Projeto de Lei, que “DÁ NOVA REDAÇÃO, SUPRIME E INCLUI DISPOSITIVOS NO ARTIGO 4º E 6º DA LEI 
MUNICIPAL Nº 3.535, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
O Executivo Seberiense vem executado, programa social de subsídio/custeio de sementes e 

outros, aos produtores rurais do município de Seberi, programa este instituído pela Lei Municipal nº. 
3.535/2013 e em execução orçamentária desde então. 

 
Assim, mister que seja dada sequência a tal programa social, autorizando o subsídio/repasse dos 

mesmos bens e na mesma quantidade para o ano de 2017, condicionando os benefícios aos mesmos 
requisitos já exigidos em lei. 

 
Para tal, se mostra necessária a alteração da Lei Municipal nº. 3.535/2013, prevendo ajustes e 

novos períodos de emissão de documentos para fazerem jus ao benefício. 
 
Deste modo, em atendimento às necessidades expostas supra, contamos com o bom 

entendimento desta Casa Legislativa para aprovação do presente projeto legislativo. 
 
Atenciosamente, 
 
 

CLEITON  BONADIMAN, 
PREFEITO MUNICIPAL. 

 


