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PROJETO DE LEI N.º 83/2017 
 

 
 

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE SEBERI, REALIZAR 
DESPESAS E UTILIZAR AS INSTALAÇÕES (OBRA E 
TERRENO) DA UNIDADE REGIONAL PÚBLICA DE 
PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PEIXES, 
NA FORMA QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O Prefeito Municipal de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e legislação em vigor, 

 
FAÇO saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 
 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar provisoriamente, 
as instalações, ou seja, a obra em construção e o terreno da Unidade Regional Pública de 
Processamento e Comercialização de Peixes de Seberi/RS, objeto do Convênio nº 795897/2013 
– SICONV, celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e o 
Município de Seberi, como garagem e abrigo de máquinas, equipamentos e veículos públicos 
do Município, propiciando assim o uso racional desse imóvel, que também acarretará a 
conservação, manutenção e limpeza do mesmo. 

 
Parágrafo Único. Essa medida evitará maiores prejuízos ao erário decorrentes da 

não conservação adequada desse patrimônio público, bem como proporcionará economia 
financeira, uma vez que as instalações atuais da garagem e abrigo de máquinas, equipamentos 
e veículos públicos do Município é locada, e assim deixara o Município de desembolsar 
mensalmente esses valores. 

 
Art. 2º. A utilização do imóvel para a finalidade prevista no artigo anterior, está 

devidamente autorizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, 
conforme disposto no Ofício nº 7/2017/CPA-RS – MAPA, de 29 de maio de 2017 e Memorando 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Secretaria de Aquicultura 
e Pesca – SAP, de 16 de maio de 2017, os quais integram a presente lei, em anexo, 
independentemente de transcrição. 

 
Art. 3º. A obra da Unidade Regional Pública de Processamento e Comercialização 

de Peixes – Seberi/RS, objeto do Convênio nº 795897/2013 – SICONV, se encontra com a sua 
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execução interrompida, em razão da falta de desembolsos por parte do MAPA, conforme 
relatado nos próprios documentos mencionados no artigo anterior. 

 
Art. 4º. Para a utilização, conservação e manutenção do imóvel (obra em 

construção e terreno), na forma desta lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar 
todas as despesas e investimentos necessários a sua adequação, mediante a utilização de 
recursos próprios do Município. 

 
Art. 5º. As metas, ações e despesas resultantes da execução da presente lei, 

ficam incluídas nas metas e prioridades do Plano Plurianual período 2014-2017 e na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017. 

 
Art. 6º. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei serão 

atendidas por dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal e suplementadas se 
necessário. 

 
Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 8º. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 09 de junho de 2017.  
 
 

Cleiton Bonadiman 
Prefeito Municipal 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS AO PROJETO DE LEI Nº 83/2017 
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores 

 
Apraz–nos, cumprimentar cordialmente Vossas senhorias, oportunidade em que, 

encaminhamos a essa Egrégia Câmara, para análise, apreciação e votação, o Projeto de Lei em 
epígrafe, que Autoriza o Município de Seberi, realizar despesas e utilizar as instalações (obra e 
terreno) da Unidade Regional Pública de Processamento e Comercialização de Peixes, na 
forma que especifica, e dá outras providências. 

Como já referido no texto do projeto de lei, a utilização das Instalações como 
como garagem e abrigo de máquinas, equipamentos e veículos públicos do Município, está 
devidamente autorizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, 
atendendo assim um pleito desta municipalidade. 

Frisar que esta obra se encontra já a bastante tempo paralisada em razão da 
falta de desembolsos por parte do MAPA, conforme relatado nos próprios documentos 
mencionados pelo Ministério. 

Ademais disso, a informação que o ministério tem repassado ao município é de 
que não há qualquer previsão para a retomada de liberação de recursos federais para esta 
obra. 

Sendo assim, o município está se propondo a realizar a conservação, 
manutenção e limpeza da edificação e do terreno, com vistas à evitar maiores prejuízos ao 
erário decorrentes da não conservação do patrimônio público. 

Outro fator preponderante é o fato de que o espaço físico atualmente utilizado 
como garagem e abrigo de máquinas e veículos públicos da prefeitura, é alugado gerando 
despesas adicionais aos cofres públicos, além de não atender mais as necessidades pelas suas 
limitações de área e localização. 

Diante do exposto e considerando a importância deste projeto para o nosso 
Município, contamos com o apoio e aprovação, desta colenda casa legislativa para o projeto 
que hora se apresenta. 

Atenciosamente, 
 

 
 

Cleiton Bonadiman, 
Prefeito Municipal. 

 

 
 


