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Dados da prefeitura 
 

CNPJ: 91.693.283/0001-50 

UF: Rio Grande do Sul 

Nome do município: Harmonia 

Orçamento municipal: R$ 31.750.600,00 

Prefeitura: Prefeitura de Harmonia /RS 

Endereço completo: Av. Jocob Weissheimer Sobrinho, 56 

Bairro: Centro 

CEP: 95785-000 

Telefone: (51) 3695-1111 

E-mail: prefeito@harmonia.rs.gov.br 

Site: prefeituraharmonia.rs.gov.br 

 

Prefeito 
 

Nome: Carlos Alberto Fink  

Partido: PSDB 

Eleição ano base: 2016  

Quantidade de votos válidos: 2.013 

Percentual de votos válidos: 56,60% 

Telefone: (51) 3695-1111 

mailto:prefeito@harmonia.rs.gov.br


 

 

 

Programa de Incentivo aos Produtores Rurais de Harmonia 

(ProdaH) 

Categoria: Pequenos Negócios no Campo 
 

1) Quantidade de pequenos negócios beneficiados 

 
Agricultores familiares com DAP Produtores rurais Empreendimentos econômicos solidários 

438,00 896,00  

   

   

438,00 896,00 0,00 

 

2) Setores econômicos beneficiados pelo projeto * 

 

☐ Administração pública, defesa e seguridade social 

☒ Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 

☒ Agricultura familiar e produtor rural pessoa física 

☒ Agroindústria 

☐ Agroecologia 

☐ Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 

☐ Alojamento e alimentação 

☐ Arte, cultura, esporte e recreação 

☐ Atividades administrativas e serviços relacionados 

☐ Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 

☐ Atividades imobiliárias 



☐ Atividades profissionais, científicas e técnicas 

☐ Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 

☐ Construção 

☒ Cooperativas e associações 

☐ Educação 

☐ Eletricidade e gás 

☐ Empreendimentos da economia solidária 

☐ Indústria de transformação 

☐ Indústria extrativa 

☐ Informação e comunicação 

☐ Organismos internacionais e outras instituições 

☒ Outras atividades de serviços 

☒ Outros setores 

☐ Saúde humana e serviços sociais 

☐ Serviços domésticos 

☐ Transporte, armazenagem e correios 

☒ Turismo rural 

☐ Outro (especifique) 

 
 

3) Recursos / Origens 

 
Coluna Fonte do Recurso Colunas Valor Financeiro – 

R$ 

Valor Econômico - 

R$ 

Total (%) 

Convênio SDR 2018 30.000,00  30.000,00 2,78 

Patrulha Agrícola MAPA 2013 100.000,00  100.000,00 9,25 

CT Repasse MAPA 2017 

Equipamentos 

97.500,00  97.500,00 9,02 

CT Repasse MAPA 2018 Retro 136.986,30  136.986,30 12,68 

CT Repasse MAPA 2016 Escavadeira 146.250,00  146.250,00 13,53 

Manutenção do ProdaH 570.000,00  570.000,00 52,74 

Total 1.080.736,30 0,00 1.080.736,30 100,00 

 

4) Aplicações / Despesas 



Objetivos: - Aumento arrecadação do município; - Redução do êxodo rural; - Diversificação da 

economia no setor rural; - Qualificação dos produtores rurais; - Infraestrutura adequadas para 

novos investimentos. Metas: - Controle de dados através emissão de notas de produtores 

rurais; - Acompanhamento a campo da Secretaria Agricultura e Meio Ambiente e EMATER/RS; - 

Cadastro único de produtores através incentivos/emissão de notas. 

Ideia do projeto surgiu através das dificuldades encontradas pelos produtores rurais em 

permanecer no campo. Principalmente jovens entre 18 e 35 anos, que deixavam a agricultura 

e buscavam em outras cidades empregos. E para o município manter-se ativo com programas 

sociais e educacionais fortes, era necessário que agricultura estivesse em uma posição 

consolidada. Estando os incentivos ativos desde o mandato de 2013 do Prefeito Carlos Alberto 

Fink e em 2017 aperfeiçoado por ele mesmo, através da reeleição. Bem como, o tais 

incentivos estão consolidados e aprovados pelo Conselho Municipal da Agricultura e apoiado 

pela EMATER. 

 

Natureza da Despesa Recurso 

Financeiro 

Prefeitura – R$ 

Recurso 

Econômico 

Prefeitura – R$ 

Recurso 

Financeiro 

Parceiros – R$ 

Recurso 

Econômico 

Parceiros –R$ 

Total - R$ (%) 

Aquisição caixas 

plásticas convênio 

SDR 

7.905,00  30.000,00  37.905,00 0,55 

Aquisição 

escavadeira 

263.750,00  146.250,00  410.000,00 5,91 

Equipamentos 

agrícolas 

11.500,00  97.500,00  109.000,00 1,57 

Aquisição 

retroescavadeira 

83.750,00  146.250,00  230.000,00 3,32 

Aquisição câmara fria 

e caixas plásticas 

10.693,25  100.000,00  110.693,25 1,60 

Pavimentações 

estradas vicinais 

 6.000.000,00   6.000.000,00 86,51 

Técnicos contratados  36.000,00   36.000,00 0,52 

Convênio 

Schweinfest 

 2.000,00   2.000,00 0,03 

Total 377.598,25 6.038.000,00 520.000,00 0,00 6.935.598,25 100,00 
 

5) Objetivos e metas do projeto * 
 

 

6) Surgimento da ideia para o desenvolvimento do projeto 
 



No ano de 2013 Harmonia possuía diversas estradas vicinais sem pavimentação, acessos de 

empreendimentos rudimentares, famílias deixando de produzir citros e também jovens não 

dando prosseguimento com a propriedade de seus pais. E a comercialização da frutas 

cítricas estava desvalorizada. Com esse intuito, incentivou-se a retomada da festa maior do 

município, a Früchtefest, e, consequentemente a divulgação do carro forte do município. 

Ainda, não havia um incentivo para os produtores emitiram notas e os empreendimentos 

instalados pagavam taxas ambientais de valor elevado. E sem apoio técnico. E também não 

havia máquinas para realização de serviços como retroescavadeira e escavadeira na 

secretaria municipal da agricultura. Estando sujeitos a disponibilidade da secretaria 

municipal de obras. Por fim, vale ressaltar que o incentivo até então disponível, ajuda no 

pagamento de juros de novos empreendimentos e hora trator, estavam atrasados em mais 

de ano. 

A primeira solução foi regularizar os atrasos junto aos agricultores, como por exemplo 

pagamento de juros e pagamento aos grupos (associações) de tratores. Segundo plano, foi 

criar novos benefícios, centralizar os incentivos e aumentar os valores destinados aos 

subsídios já existentes. 

 

7) Resumo da situação antes da implantação do projeto (cenário anterior) * 
 

 

8) Solução proposta * 
 



1 - Ações na áreas internas da prefeitura: Município inseriu em leis orçamentárias dotações 

específicas para investimento no setor da agricultura, como por exemplo ProdaH e destinação 

de recursos; Pagamentos aos agricultores através de cheques nominais e /ou depósitos em 

contas; Desburocratização para licenças ambientais; Contratação de terceirizados para 

acompanhamento técnico; 2 - Turismo: Convênio com Sociedade Milionários para festa anual 

da Schweinfest; Retomada da Früchtefest (Festa das Frutas Cítricas) depois de 5 anos sem 

realização; 

1 - Criação da feira semanal do produtor rural no centro da cidade; 2 - Apoio às duas 

cooperativas do município com realização de convênios específicos; 3 - Destinação de caixas 

plásticas aos produtores rurais; 4 - Visitas técnicas em outros municípios. 

Redução em mais de 80% no valor de taxas ambientais para novos ou renovação de licenças 

ambientais para instalação de aviários, pocilgas e e açudes. 

9) Ações da Prefeitura para o desenvolvimento e aumento da competitividade dos pequenos 

negócios no campo 
 

 

10) Ações da Prefeitura para a promoção e comercialização dos produtos dos pequenos negócios 

rurais 
 

 

11) Incentivos da prefeitura para os pequenos negócios rurais 
 



Segundo dados da Secretaria Estadual da Fazenda referentes a 2011 (que determinam o 

retorno de impostos em 2013), o Valor Adicionado do município chegou a mais de R$ 92 

milhões (R$ 92.166.155,68, para ser mais exato). Valor Adicionado é o somatório de toda a 

riqueza produzida pela economia local. 

Agricultura Desse bolo, R$ 64 milhões (quase 70%) foram gerados pela agricultura, que é de 

longe o carro-chefe da economia local. A agricultura harmoniense envolve hoje em torno de 

750 famílias, em 627 propriedades rurais. As principais atividades são a citricultura, produção 

de ovos, criação de aves e suínos no sistema integrado, criação de peixes, reflorestamento 

com acácia e eucalipto, produção de milho, criação de gado confinado e de bacia leiteira. Entre 

seus principais produtos Harmonia produz em média 900 mil caixas frutas cítricas por ano, em 

1.064 hectares de pomares. Na pecuária, são cerca de 2 milhões de aves por lote (a cada 45 

dias) e 35 mil suínos a cada lote de quatro meses.  Já para o índice 2016/2017 Harmonia teve 

valor adicionado de R$ 202.661.355,40, deste montante R$ 118.210.094,71 são provenientes 

da agricultura. Comparando o período de 2013 a 2017 tivemos um incremento no setor de 

mais cinquenta milhões. 

Durante a realização do programa nos deparamos com diversas dificuldades, entre elas, 

destacamos o descrédito dos agricultores em emitir novas notas em seu talão de produtor. 

Muitas vezes receosos em tornar pública sua produção na lavoura. Ainda, destacamos o 

desafio de atrair jovens para a permanência no campo, esta dificuldade sanada com os 

novos indicadores, através dos empreendimentos que estão hoje em funcionamento. 

Muito dele com pessoas mais novas, não chegando a 35 anos. 

12) Resultados alcançados pelo projeto * 
 

 

13) Principais Etapas do Projeto (Cronograma) 

 
Etapa Prazo de Execução 

1 Criação regras incentivos 1 Mês (2013) 

2 Aplicação incentivos indeterminado 

3 Avaliação dos incentivos continuadamente 

4 Reformulação leis 2017 (1 Mês) 

5 Reuniões com conselho agricultura mensalmente 

 

14) Principais desafios enfrentados e/ou superados (nível de dificuldade) * 
 



Destacamos também as parcerias com os governos federal e estadual. Do qual 

encaminhamos diversos projetos para obtenção de recursos, como por exemplo, 

retroescavadeiras, escavadeira hidráulica, caixas plásticas, patrulhas agrícolas e câmara 

fria. O que possibilitou na renovação da frota de máquinas da prefeitura municipal. 

Incluindo máquinas específicas para uso na agricultura. 

Podemos elencar que a totalidade de propriedades no município fora atendida com o 

projeto, seja por hora máquina ou algum bônus junto ao talão de produtor. 

Comparando o valor destinado anualmente na LDO para o ProdaH (média de R$ 

500.000,00 anualmente), é superado em muito pelo valor adicionado. Que salto de 64 

milhões para 118 milhões em 5 anos, considerando somente o setor primário. Ou seja, 

somando o crescimento do setor primário, junto com as famílias que não saíram do 

campo, nosso resultado vai muito além do mensurável. 

O projeto sempre visa a continuidade. Indiferente do partido ou prefeito no cargo. Por 

isso, as ações foram e são discutidas com o Conselho Municipal da Agricultura, que 

reuni-se mensalmente para tratar de diversos assuntos ligados ao setor. Ainda, o 

projeto iniciado em 2013 sofreu alterações para melhoria, e certamente, com os anos 

irá aumentar o leque de incentivos. Dessa forma, para mais jovens iniciaram 

empreendimentos no setor agrícola, é necessário o reconhecimento pelo órgão 

público. Ou seja, a aplicação do ProdaH. 

 

 
 

15) Parcerias realizadas para o desenvolvimento do projeto 
 

 

16) Relação entre recursos previstos e resultados alcançados (custo/benefício) 
 

 

17) Expectativas para a continuidade e evolução do projeto * 
 



Por fim, destacamos que a produção primária do município cresceu de forma significativa. E os 

dados comprovam esse crescimento. Mas, destacamos os dados imensuráveis, aqueles que 

dados positivos individuais, como autoestima, alegria de poder fazer aquilo que realmente 

gosta. O amor pela agricultura. Ainda, Harmonia já fora destaque nesses últimos anos, sendo 

reconhecido os investimentos pelo Prêmio Gestor Público e capa do Jornal Zero Hora. 

Também, com a nova lei, reformulado em 2017, o município irá crescer mais ainda, podendo 

investir mais em educação e saúde. Tornando-se referência na região. 

Basta andar pelas estrada vicinais, verificar que a poeira ficou no passado, com a 

pavimentação de diversas ruas e ainda outras muitas projetadas para início de obra, 

totalizando quase 20 milhões em 6 anos para pavimentação. Por isso, o ProdaH permite o 

crescimento sustentável não só da agricultura, mas sim de todo o município. 

 

18) Considerações finais 
 

 

19) Relato dos beneficiados pelo projeto - selecione a quantidade dos relatos apresentados 

 
◯ 1 

◯ 2 

✖ 3 

◯ 4 

◯ 5 

◯ nenhum 

 
19.1) Beneficado 



Ademir Vogt 

IRIS ANTONIA WEBER REICHERT 

AGRICULTORA 

Recebi auxílio de caixas plásticas, pois participei da exposição cítrica da festa do 

município. Além de receber auxílio para continuar emitindo notas no talão. Muito 

bom. 

Nome 

 

Telefone-e-mail 

 
 

Função 

 

Relato 

 

 

19.2) Beneficiado 

Nome 

 
 
 

Telefone/e-mail 

 

Função 

 

Relato 

51998235599 

999037300 

Agricultor 

Harmonia está de parabéns. Colocou as contas em dia da prefeitura e investe 

cada vez mais na agricultura. E com isso saúde e educação são de primeira 

qualidade. 



Nome 

 

Telefone/e-mail 

 
 

Função 

 

Relato 

 

Nome 

 

Telefone/e-mail 

 

Função 

 
 

Relato 

Agricultor 

998235599 

Iris Antonia Weber Reichert 

Agricultora 

Sempre trabalhei na roça. E com os bônus podemos gastar esse dinheiro no 

comércio ou pagar hora máquina. Isso é muito bom. 

Valdir Lenhart 

998179133 

Temos muitos incentivos para trabalhar na roça. Meus dois filhos estudam nas 

escolas do município. Mas me ajudam em casa e certamente irão continuar com 

nossa produção de laranja e frangos. Pois temos apoio do município. Prefeito 

está de parabéns nesses últimos 6 anos. 



20) Equipe responsável pelo projeto 

 
Nome Telefone / email Função 

Leozildo Lira agricultura@harmonia.rs.gov.br Secretário Agricultura 

Rene Moscon 36951111 Técnico Agrícola 

Carlos Alberto Fink prefeito@harmonia.rs.gov.br Prefeito Municipal 

 

✓ Li e concordo com o termo de uso. 
 
 

 

Carlos Alberto Fink 

19/07/2018 

mailto:agricultura@harmonia.rs.gov.br
mailto:prefeito@harmonia.rs.gov.br

