
PROJETO DE LEI Nº 018/21, DE 16 DE ABRIL DE 2021. 

 
Altera a Lei Municipal nº 689/06, que 
autoriza o Município de Roca Sales a 
prestar serviços a terceiros com o uso 
de máquinas, equipamentos, 
implementos e caminhões próprios, 
contratados ou locados, e dá outras 
providências. 

 
AMILTON FONTANA, Prefeito do Município de Roca Sales, 

Estado do Rio Grande do Sul. 
 
FAÇO SABER, que a Câmara de Vereadores do Município de 

Roca Sales aprovou, e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
 
Art. 1º - Fica alterado o caput do artigo 4º da Lei Municipal nº 

689/06, 06 de abril de 2006, que “autoriza o Município de Roca Sales a prestar serviços 
a terceiros com o uso de máquinas, equipamentos, implementos e caminhões próprios, 
contratados ou locados”, ficando incluído do inciso VII, cujos dispositivos passam a 
vigorar com as seguintes redações: 

 
Art. 4° - Na aplicação das disposições constantes nesta Lei, a 

título de incentivo, ficará isenta de pagamento a prestação dos seguintes serviços: 
{...} 
VII - Serviços de preparação e cobertura de silos para silagem, até 

o limite máximo de 03 (três) horas de máquina por produtor rural/ano. 
 
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ROCA SALES 
EM 16 DE ABRIL DE 2021. 

 
 
 

AMILTON FONTANA 
Prefeito Municipal 

 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
   GILMAR LUIZ FIN 
Agente Administrativo. 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 018/21. 

 
SENHOR PRESIDENTE. 
SENHORES VEREADORES. 

 
A Lei Municipal nº 689/06, 06 de abril de 2006, disciplina sobre a 

prestação de serviços a terceiros com o uso de máquinas, equipamentos, implementos 
e caminhões de propriedade do Município de Roca Sales, contratados ou locados. 
 

A referida Lei, entre outras disposições, fixa também o valor para 
o uso de equipamentos do Município para a realização de tais serviços bem como 
isenções no pagamento pela prestação de serviços aos produtores rurais e outros, a 
título de incentivo. 
 

O artigo 4º da Lei prevê a título de incentivo, isenções de 
pagamento pela prestação dos serviços nele arrolados, até os limites estipulados no 
respectivo dispositivo, constantes nos incisos I a VI. 
 

Com o Projeto de Lei, estamos propondo a inclusão do inciso VII, 
ao caput do art. 4º da Lei, com o objetivo de ampliar as isenções a todos os produtores 
rurais do Município, no que se refere à prestação de serviços de preparação e 
cobertura de silagem, nos moldes que segue: 

 
VII - Serviços de preparação e cobertura de silos para silagem, 

até o limite máximo de 03 (três) horas de máquina por produtor rural/ano 
 

A silagem é uma prática para armazenamento da forragem e esse 
processo garante que a perda nutricional da forragem seja pequena e permite com que 
o alimento seja armazenado por um longo período, graças a uma fermentação 
controlada durante o processo. Para um processo de silagem eficiente é necessário 
que a colheita dos grãos: 

 
- seja realizada no momento ideal; 
- que a trituração dos grãos seja realizada no tamanho indicado 

(aproximadamente entre 5mm e 10mm); 
- que a compactação da forragem (com tratores ou máquina de 

silagem) seja realizada no momento correto; 
- que a vedação e armazenamento (com lonas ou em sacos) e 

posteriormente com colocação de terra sobre a lona, também seja realizada no 
momento adequado, evitando, por exemplo, que seja atingida por umidade, para uma 
correta fermentação. 

 
Em resumo a silagem obrigatoriamente precisa ser realizada no 

momento em que o produto estiver no ponto ideal, devendo também, ser 
obrigatoriamente vedada antes que seja atingida por umidade (chuva), sob pena de 
comprometer toda a sua qualidade. 

 
Em razão disso, na época da silagem não existe nem dia e nem 

horário de início e final da jornada de trabalho tanto para os Produtores Rurais com 
seus equipamentos, como também para os equipamentos do próprio Município e para 
os terceirizados. Isso se faz necessário com o intuito de não perder o ponto ideal 
para a colheita da forragem, para sua compactação, vedação e armazenamento, 
evitando com isso a perda da colheita. 

 

https://tecnologianocampo.com.br/maquina-de-silagem/
https://tecnologianocampo.com.br/maquina-de-silagem/
https://tecnologianocampo.com.br/maquina-de-silagem/
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Por tais motivos e diante ainda das dificuldades enfrentadas pelos 
Produtores Rurais em geral, pretende-se com a alteração proposta, incluir incentivos 
também na área da silagem. 

 
Segue em anexo a Lei Municipal nº 689/06, 06 de abril de 2006, 

consolidada, que está sendo alterada para inclusão da matéria 
 
Pelas razões acima, solicitamos que o Poder Legislativo aprecie a 

matéria levando em consideração as dificuldades diárias dos nossos Produtores 
Rurais, motivo pelo qual solicitamos a aprovação do Projeto de Lei. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ROCA SALES 

EM 16 DE ABRIL DE 2021. 
 
 
 

AMILTON FONTANA 
Prefeito Municipal 


