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PROJETO DE LEI N.º 035/2021 DE 26 DE AGOSTO DE 2021. 

 

Autoriza o Município a conceder incentivo para as A-

groindústrias legalizadas no Município, com repasse de 

recursos financeiros e dá outras providências.  

 

 Art. 1º - Fica o poder executivo autorizado a conceder incentivos para as    Agro-

indústrias localizadas no Município, de acordo com o que dispõe a Lei Municipal nº 1.666 de 29 

de novembro de 2005. 

                       Art. 2º - São beneficiárias desta Lei, as agroindústrias inclusas no Programa       

Estadual de Agroindústria Familiar do Govenrno do Estado do Rio Grande do Sul. 

                       § 1º Para ter acesso ao incentivo, à agroindústria deverá ter emitido nota de venda 

de produtos agroindustrializados no bloco de produtor pelo Município no período dos últimos 

12(doze) meses.  

                       Art. 3º- O valor de repasse como incentivo, deverá ser utilizado nas seguintes fina-

lidades: 

                       a) Aquisição de equipamentos e utensílios para as agroindústrias; 

                       b) Reforma e ou construção da estrutura física da agroindústria. 

                       Art. 4º- O incentivo terá valor único de R$ 3.000,00 (três mil reais) por agroindús-

tria legalizada. 

            Art. 5º- Os beneficiários deverão prestar contas no prazo de 60 (sessenta) dias a 

contar do recebimento dos recursos. 

                       § 1º A prestação de contas se dará através da apresentação das notas fiscais de  a-

quisição e ou serviços. 

           § 2º Apresentar documentos fotográficos registrando a efetiva entrega dos itens 

presentes nas notas fiscais.  

           § 3º A não apresentação da prestação de contas, implicará na impossibilidade de   

receber novos incentivos e na obrigatoriedade de devolução do recurso. 



2 
 

            Art. 6º- Atualmente no Município, existem 07 (sete) Agroindústrias legalizadas, 

conforme relação a seguir: 

 a) Armazém dos Salgados – Sítio Alto 

 b) Delicias do Sitio – Sítio dos Mellos 

 c) Cervo Produtos Coloniais – Santos Anjos 

 d) Agroindústria do Vale – Linha Saxônia 

 e) Azienda Bastiani – Linha Saxônia 

 f) Agroindústria D´ Itália 

 g) Agroindústria Dete Alimentos – Linha Novo Treviso 

            Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Justificativa:  

 

Senhores Vereadores, 

 

  O presente projeto tem por objetivo fomentar e incentivar as agroindústrias do 

Município através de melhorias em suas estruturas, visando um aumento na produtividade e di-

versidade, contribuindo assim para a valorização da produção local e proporcionando maior gera-

ção de trabalho e renda. 

Certos da compreensão dos nobres Edis, contamos com a colaboração para análise 

e aprovação do projeto. 

    

                                                                                                   Atenciosamente, 

 

 

                                                                                          Clovis Alberto Montagner 

                                                                                                 Prefeito Municipal  


