
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2.058/2017, de 14 de fevereiro de 2017.

  Autoriza  o  Poder  Executivo  de  Formigueiro  a  realizar

parceria com produtores rurais do Município para o transporte

de pedras extraídas da pedreira municipal, para o manutenção

e  conservação  das  estradas  municipais  e  vias  de  acesso  a

propriedades rurais. 

   

JOCELVIO GONÇALVES CARDOSO, Prefeito Municipal de Formigueiro, faz saber

em cumprimento  ao  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,  que  a  Câmara  Municipal

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:     

Art. 1º Fica o Poder Executivo de Formigueiro autorizado firmar parceria com os

produtores  rurais  do  Município  para  o  transporte  de  pedras,  extraídas  da  pedreira

municipal, exclusivamente para manutenção e conservação das estradas municipais e vias

de acesso a propriedades rurais.

Art.  2º A  presente  Lei  visa  melhorar,  através  da  Secretaria  Municipal  de

Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com outras Secretarias Municipais e produtores,

as  estradas  municipais  e  de  acesso  às  propriedades  e  lavouras,  buscando  o  seu

melhoramento  e  facilitando,  desta  maneira,  o  escoamento  de  toda  a  produção

agropecuária. 

Art. 3º O transporte poderá ser feito, além dos veículos da Prefeitura, com veículos

de  propriedade  dos  agricultores  e  dependerá  da  disponibilidade  de  material  e

equipamento para a retirada das pedras.

Art. 4º O transporte das pedras feito pelos veículos de propriedade dos produtores

somente será realizado quando houver necessidade e constatada a impossibilidade dos

veículos da Prefeitura Municipal realizarem este serviço.

Parágrafo  Único: As  despesas  com  combustível,  motorista  e  de  manutenção  dos

veículos serão de responsabilidade dos proprietários.

 Art.5º Será de obrigação da Prefeitura,  através do Prefeito Municipal  e/ou, dos

Secretários Municipais da Agricultura e Meio Ambiente ou Obras e Trânsito autorizar esse

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO
AV. JOÃO ISIDORO LORENTZ, 222

CNPJ: 97.228.126/0001-50 FONE: (55)3236-1200  CEP:97.210-000



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

transporte e controlar a quantidade de pedras transportadas, bem como os locais a serem

distribuídas,  sempre  observando  a  real  necessidade  de  utilização  de  veículos  de

propriedade dos produtores do Município. 

Art.6º Todos os serviços referentes a manutenção e conservação das estradas serão

de responsabilidade do Município, ficando por força dessa Lei, somente o transporte das

pedras permitido aos produtores do Município.

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

                Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro

Em 14 de fevereiro de 2017.

          

   Jocelvio Gonçalves Cardoso
                        Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz

Secretário da Administração
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Referente ao Projeto de Lei nº 023/2017.

A presente preposição vem no sentido de permitir que a Prefeitura Municipal possa

proporcionar o melhoramento das estradas municipais e de acesso as propriedades, tendo

em vista a grande produtividade dessas áreas e, consequentemente, o grande fluxo de

veículos  e máquinas que realizam o escoamento de toda a atividade agropecuária  do

nosso Município.

Sabe-se que o Município dispõe de um número limitado de maquinário e caminhões

que, em muitas vezes, não consegue atender a demanda de toda a população, tendo em

vista também, a necessidade de manutenção das estradas municipais.

Também,  como  é  de  conhecimento  público,  o  país  enfrenta  uma  grave  crise

financeira,  e  consequentemente,  o  estado  e  principalmente  os  municípios.  Buscando

alternativas para que os serviços essenciais do nosso Município, entre eles a manutenção

e conservação das estradas não sejam prejudicados, é que a Administração Municipal, em

parceria com os produtores, pretende realizar esse transporte, pois dessa forma, teríamos

condições de manter as estradas em condições para a trafegabilidade e, principalmente,

diminuindo os custos desses serviços ao erário público municipal. 

Sempre lembrando que o Município, através do Prefeito ou Secretários Municipais já

mencionados, terão a obrigação de solicitar, autorizar e controlar esse transporte.

Sendo assim, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação deste Projeto.

Gabinete do Prefeito Municipal

Em 13 de fevereiro de 2017.

Jocelvio Gonçalves Cardoso

Prefeito Municipal
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