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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 63/2021. 
 

ALTERA DISPOSITIVOS NA LEI MUNICIPAL Nº 

4.566, DE 19 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE 

SOBRE O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO 

À FERTIRRIGAÇÃO E FERTILIZAÇÃO DO SOLO 

COM ADUBAÇÃO ORGÂNICA MUNICÍPIO. 

 

        O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 

atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação 

em vigor. 

FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1º. É alterado o inciso I, do art. 3º, da Lei Municipal nº 4.566, de 19 de 

setembro de 2019, que passa a viger com a seguinte redação: 

Art. 3º ... 

“I – A aquisição de materiais para construção de depósitos e sistemas de 

distribuição de dejetos de suínos, tais como: canos, mangueiras, conexões, registros, lonas, 

geomembranas e demais necessários, bem como fazer a doação desses materiais aos 

produtores rurais do Município, a título de subsídio e incentivo, que os utilizarão para 

depósito e para canalização da distribuição de dejetos de suínos para fertirrigação de 

pastagens, culturas anuais, horto-frutíferos e afins.” 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 1º de janeiro de 2021. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 11 DE AOGOSTO DE 2021. 
 
 

                                                             ADILSON ADAM BALESTRIN 
                                                                              PREFEITO MUNICIPAL  
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 62/2021. 

 

Primeiramente informamos que a referida lei institui o programa municipal de 

incentivo à fertirrigação e fertilização do solo com adubação orgânica município de 

Seberi/RS. 

Ocorre que a partir do exercício de 2021, quando da análise de projetos para 

implantação de depósitos e sistemas de distribuição de dejetos de suínos, verificou-se a 

necessidade de novos materiais para a construção dos mesmos, especialmente as lonas e 

geomembrana, motivo pelo qual estamos propondo a alteração da referida lei, através do 

presente projeto de lei, a fim de adequá-la às necessidades de execução do programa. 

Ressaltamos que os demais dispositivos da lei permanecem inalterados. 

Esta é a finalidade deste Projeto de Lei, que ora é colocado para apreciação da 

colenda Câmara de Vereadores, para o qual este Poder Executivo espera contar com a 

análise criteriosa e aprovação em caráter de urgência, na forma regimental. 

 

 

ADILSON ADAM BALESTRIN 

Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


