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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 53/2021 
 

CONCEDE REBATE AOS AGRICULTORES QUE ADERIRAM 
AO TROCA-TROCA, SAFRA 2020/2021, DO PROGRAMA 
FEAPER, ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO 
ORÇAMENTO VIGENTE, E DA 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 autorizado ao Poder Executivo Municipal a conceder rebate de 100% (cem por 
cento) do valor principal, aos agricultores do Município de Seberi - RS, relativos ao programa troca-
troca de sementes Safra 2020/2021, do programa FEAPER, devido à estiagem que colocou o 
Município em situação de emergência, transferindo aos agricultores o subsídio concedido pelo 
Estado ao Município, conforme RESOLUÇÃO FEAPER nº 007/2021, Processo nº 21/1500-0003591-0. 

 
Parágrafo único - Aos agricultores que se enquadram no “caput” do art. 1º desta Lei, que 

efetuaram o pagamento pelo valor total ou parcial sem o devido rebate, serão restituídos, 
mediante estorno da receita ou mediante emissão de empenho de restituição em nome do 
agricultor, conforme tabela em anexo a presente lei. 

 
Art. 2º - Fica também, o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a atualização dos 

valores lançados em nome dos agricultores, bem como a baixa dos lançamentos contábeis e a 
restituição dos valores do programa troca-troca Safra 2020/2021 pagos até a sanção desta lei pelos 
agricultores do Município com o devido cancelamento da receita lançada, em decorrência da 
aplicação desta Lei. 
 

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no 
orçamento vigente sob a seguinte caracterização orçamentária:  
Órgão:        07 - Secretaria da Agricultura 

  Unidade:     01 - Secretaria de Agricultura 
  Função:       20 - Agricultura 
  Subfunção: 606 - Extensão Rural 
  Programa:   180 - Assistência ao Produtor Rural 
  Atividade:   2.034 – Programas de Incentivo ao Produtor Rural  
  Recurso:      0001 - Recurso Livre 

Elemento de despesa: 3.3.91.93.00.00.00.00 – Indenizações e Restituições...................R$  18.837,54 
 

Art. 4º - Para cobrir o crédito adicional especial aberto no art. 3º desta lei, serão utilizados 

recursos proveniente da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária: 
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Código Reduzido Projeto/Atividade Elemento da Despesa  Recurso Valor R$ 

346 2031 4.43.90.52.00.00.00.00  0001 R$  18.837,54 

 TOTAL R$  18.837,54 

 
Art. 5º - O crédito adicional especial de que trata esta lei poderá ser suplementado ou 

reduzido por ato próprio do Executivo se houver necessidade, para garantir a execução plena desta 
lei.  

 
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI, 30 DE JUNHO DE 2021 
 
 

    ADILSON ADAM BALESTRIN 
                       PREFEITO MUNICIPAL  
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 72/2020 
 
 

    Senhor Presidente, 
       Senhores Vereadores. 
 
 

Aprazamos cumprimentá-los, aproveitamos para apresentar o projeto ora em 
pauta, que tem por finalidade conceder rebate de 100% do débito em produto do sistema 
troca-troca Safra 2020/2021, programa FEAPER, pago em moeda corrente nacional. O 
subsidio inicial que era de 28% (vinte e oito por cento) passa a 100 % (cem por cento) e será 
devolvido aos produtores rurais em moeda corrente nacional, ou seja, para aqueles que 
efetuaram o pagamento sem o desconto conforme tabela em anexo. 

 
Como é de conhecimento dos edis, o Município sofreu uma forte estiagem, fato 

pelo qual somado a crise econômica vem trazendo graves consequências econômicas e 
financeiras. Para tanto estamos agindo com cautela, visando não tomar medidas precipitadas 
frente à situação apresentada.  

 
Frisar que não haverá impacto orçamentário e financeiro por conta deste rebate, 

devido ao fato de que será concedido aos agricultores na mesma importância recebida do 
FEAPER Resolução nº 007/2021, que considerou o disposto no § 7° do Art. 1º da Lei n° 
13.993, de 28 de maio de 2012, e alterações; considerando a forte estiagem que assolou o 
Rio Grande do Sul no último trimestre de 2020, causando prejuízos na produção de grãos, 
principalmente o milho, na safra 2020/2021; e também considerou o constante nas fls. 41/43 
do Processo Administrativo nº 21/1500-0003591-0. 

 
Pelo exposto, pedimos aos Senhores Vereadores a aprovação unânime deste 

Projeto de Lei, em regime de urgência. 
 
 

ADILSON ADAM BALESTRIN 
Prefeito Municipal 


