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DECRETO EXECUTIVO N.º 023/2017, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2017. 
 
REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 3084/2015. 

  CLAITON DOS SANTOS BRUM, Prefeito Municipal de Viadutos, Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, buscando 
regulamentar a concessão de incentivos previstos na Lei Municipal nº 3084/2015, de 25 de 
fevereiro de 2015, que estabelece normas para a utilização de caminhão para transporte visando 
incentivo à Agricultura, de conformidade à ata nº01/2017, do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Agropecuário de Viadutos e em cumprimento ao previsto no artigo 2º da Lei 
regulamentada em cumprimento ao previsto no artigo 2º da Lei regulamentada: 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - O incentivo previsto na Lei Municipal nº 3084/2015 disponibilizará caminhão 

com roll on - roll off que será utilizado para o transporte de adubo aviário, oriundo de pocilgas, 
para o transporte de silagem e outros assemelhados.  

Art. 2º - Os serviços serão prestados mediante o seguinte ressarcimento ao Município: 
§ 1º - A contagem da quilometragem é a partir do deslocamento do caminhão nas 

garagens do Município. 
§ 2º - Para distâncias de até 10 (dez) quilômetros e em serviços realizados dentro das 

propriedades rurais, o valor do ressarcimento será de 1,5 (um vírgula cinco) vezes o valor do litro 
do óleo diesel por quilômetro; 

§ 3º - Para distâncias com quilometragem superior a 10 (dez) quilômetros, o 
ressarcimento será de 1,0 (um vírgula zero) vezes o valor do litro do óleo diesel. 

 § 4º - O valor por litro de óleo diesel é o que o Município paga para consumo próprio.    
Art. 3º - Os serviços serão prestados somente para produtores residentes no Município. 
 § 1º – Os produtores que forem proprietários de terras também em Municípios vizinhos, 

e nestas produzirem os insumos poderão ser beneficiados, conquanto tenham talão de produtor 
em Viadutos. 

§ 2º - Os produtores que adquirirem insumos fora do Município poderão utilizar o 
caminhão para até duas viagens. 

Art. 4º - Fica vedada a utilização do caminhão para o transporte de insumos para fora 
do Município. 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto Executivo 
nº 050/2015, de 24 de junho de 2015. 

Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Gabinete do Prefeito Municipal de Viadutos, aos 13 de fevereiro de 2017. 

 

CLAITON DOS SANTOS BRUM 
Prefeito Municipal 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
DATA SUPRA 
 
 
GIOVAN ANDRÉ SPEROTTO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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