
EDITAL Nº 006/2020.

Divulgação, chamamento e seleção de empreendedores
interessados  na  implantação  e/ou  ampliação  de
projetos de suinocultura e avicultura.

O Município de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica
de direito público interno, com sede na Rua do Comércio, 1424, Centro, CEP 98410-000,
torna público para conhecimento dos interessados que,  no período de 20 a 27 de maio de
2020,  estará  recebendo  inscrições  de  empreendedores  interessados  na  implantação  e/ou
ampliação de unidades de produção de suínos no Município, atendendo os dispositivos da Lei
Municipal nº 1.567, de 26 de abril de 2017.

1. DO OBJETO 
1.1. Constitui  objeto  deste  Edital,  receber  inscrições  de  empreendedores  interessados  na
implantação e ampliação de unidades de produção de suínos no Município,  atendendo os
dispositivos da Lei Municipal nº 1.567, de 26 de abril de 2017, com o intuito de elevar o
coeficiente  de participação  do Município  na  arrecadação  estadual,  visando o  aumento  do
percentual  da arrecadação do ICMS -  Imposto sobre Operações  relativas  à  Circulação de
Mercadorias  e  Prestação  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de
Comunicação, próprio, em relação ao volume total da receita.

2. DAS INCRIÇÕES 
2.1. Os empreendedores interessados na implantação e/ou ampliação de unidades de produção
de  suínos  no  Município,  deverão  informar  e  solicitar  através  de  requerimento  dirigido  à
Secretaria  Municipal  de  Agricultura  e  Meio  Ambiente,  localizada  na  Rua  Padre  Afonso
Corrêa,  8,  Centro,  Taquaruçu do Sul,  RS,  observando-se o disposto na  Lei  Municipal  nº
1.567, de 26 de abril de 2017, onde registre:
a) Seu interesse em investir no município informando, o tipo de empreendimento (instalação
e/ou ampliação e número de animais) e o valor inicial do investimento, que não poderá ser
inferior a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);
b) O endereço e/ou local da instalação;
c) Previsão de geração inicial  e  de expansão anual  de empregos diretos  e indiretos,  pelo
período mínimo de 5 (cinco) anos;
d) Os benefícios pretendidos do Município para a efetivação do empreendimento.

3. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
3.1.  Após o cumprimento do previsto no item 2 deste Edital,  será feita a classificação de
interessados, considerando os dispositivos da Lei acima citada.
3.2. Definida a ordem de classificação, considerando as condições orçamentárias e financeiras
do  Município,  e  após  submetidos  a  apreciação  e  aprovação  do  Conselho  Municipal  de
Desenvolvimento Agropecuário serão listados e informados quais os empreendedores serão
beneficiados pelo Programa.
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3.3. Os empreendedores definidos como beneficiários do Programa, atendidas as disposições
deste edital, serão comunicados, e deverão apresentar a documentação necessária à concessão
dos incentivos, de acordo com o disposto nos incisos I a VII, do § 4º, do artigo 6º da Lei
Municipal nº 1.567, de 26 de abril de 2017, e posteriormente mediante assinatura de prévio
Contrato ou Termo de Ajuste entra as partes, em que reste assegurado o cumprimento das
regras desta lei, do projeto aprovado e o interesse público.

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
4.1. Os incentivos de que trata a Lei Municipal nº 1.567, de 26 de abril de 2017, poderão ser
concedidos  para  empreendedor  de  forma  individual  ou  sob  consórcio  de  pessoas
(empreendedores).
4.2. Ao Prefeito Municipal fica assegurado o direito de revogar ou anular o presente Edital.
4.3. Os interessados poderão obter maiores informações sobre o presente Edital, bem como
copia do mesmo, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura
Municipal de Taquaruçu do Sul, RS, em dias e horários de expediente.
4.4. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.taquarucudosulrs.com.br

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquaruçu do Sul - RS, 19 de maio de 2020.

VALMIR LUIZ MENEGAT,
Prefeito Municipal.

Registre-se e Publique-se.

CRISTIANE CASARIL LORINI,
Secretária Municipal de Administração.

TIAGO TURCHETTO PESSOTTO,
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
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