
 

 

       
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Endereço: Rua Júlio May, nº 242 –  Bairro Centro – CEP 95.900-000 
E-mail: sead@lajeado.rs.gov.br – Fones: (51) 3982-1000 ou 3982-1257 

 
PROJETO DE LEI Nº 094, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019. 

 
 

Altera art. 3º da Lei nº 7.823, de 11 de julho 
de 2007, que autoriza o Poder Executivo a 
realizar o transporte de adubo orgânico 
adquirido por agricultores do Município de 
Lajeado. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Rio Grande do Sul,  
 
FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica alterado o caput do art. 3º da Lei nº 7.823, de 11 de julho de 

2007, que autoriza o Poder Executivo a realizar o transporte de adubo orgânico 
adquirido por agricultores do Município de Lajeado, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 3º A distância da origem do insumo até a propriedade do beneficiado 
não poderá ultrapassar a 160 (cento e sessenta) quilômetros de ida e 160 
(cento e sessenta) quilômetros de volta. 
 
Parágrafo único. .................................................................................” (NR) 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 094/2019 
          Expediente nº 18088/2019 
 

 
SENHORA PRESIDENTE. 
SENHORES VEREADORES. 

 

Encaminhamos a essa Casa Legislativa o anexo Projeto de Lei que altera 
o art. 3º da Lei nº 7.823, de 11 de julho de 2007, que autoriza o Poder Executivo a 
realizar o transporte de adubo orgânico adquirido por agricultores do Município de 
Lajeado. 

Atualmente, a referida lei estabelece que a distância do trajeto de 
transporte do adubo até a propriedade rural não poderá ultrapassar 160 (cento e 
sessenta) quilômetros, considerando o trecho de ida e volta. 

Ocorre que muitos locais dos quais os produtores adquirem os compostos 
ficam a mais de 160 quilômetros de distância, se considerarmos o trecho de ida e 
volta, o que acaba impossibilitando que o benefício atinja sua finalidade. 

Através da alteração proposta, o Poder Executivo busca dar plena 
eficácia à Lei nº 7.823/07, possibilitando que os produtores rurais do Município 
efetivamente se beneficiem do incentivo disponibilizado pelo poder público. 

Diante das argumentações acima expostas, solicitamos apreciação da 
proposta pela Casa Legislativa em regime de urgência, nos termos do art. 89 da Lei 
Orgânica Municipal. 

Atenciosamente, 
 

LAJEADO, 06 DE SETEMBRO DE 2019. 
 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 

 
 
 
 


