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Dados da prefeitura 

CNPJ: 92.122.712/0001-00 

UF: Rio Grande do Sul 

Nome do município: Tupandi 

Orçamento municipal: R$ 35.000.000,00 

Prefeitura: Prefeitura de Tupandi /RS 

Endereço completo: Av. Salvador, 1919 

Bairro: Centro 

CEP: 95775-000 

Telefone: (51) 3635-8040 

E-mail: administracao@tupandi.rs.gov.br 

Site: www.tupandi.rs.cnm.org.br 

 

Prefeito 
 

Nome: Hélio Inacio Muller  

Partido: PP 
Quantidade de votos válidos: 2.190 

Percentual de votos válidos: 59,59% 

Telefone: (51) 3635-8040 

mailto:administracao@tupandi.rs.gov.br
http://www.tupandi.rs.cnm.org.br/


Tupandi, semeando ações para colher conquistas 

Categoria: Pequenos Negócios no Campo 
 

1) Quantidade de pequenos negócios beneficiados 

 
Agricultores familiares com DAP Produtores rurais Empreendimentos econômicos solidários 

550,00 658,00  

   

   

550,00 658,00 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 (%) 

Prefeitura 5.529.161,88 2.684.778,76 8.213.940,64 100,00 
   0,00  

Total 5.529.161,88 2.684.778,76 8.213.940,64 100,00 

 

4) Aplicações / Despesas 
Natureza da 

Despesa 

Recurso 

Financeiro 

Prefeitura – R$ 

Recurso 

Econômico 

Prefeitura – R$ 

Recurso 

Financeiro 

Parceiros – R$ 

Recurso 

Econômico 

Parceiros –R$ 

Total - R$ (%) 

Bonificação à 

Produtores 

908.705,90    908.705,90 11,06 

Incentivos para 

investimentos 

2.452.097,70 2.344.773,30   4.796.871,00 58,40 

Incentivos 

Programas 

2.168.358,28 340.005,46   2.508.363,74 30,54 

Total 5.529.161,88 2.684.778,76 0,00 0,00 8.213.940,64 100,00 

 

5) Objetivos e metas do projeto * 

 
Objetivo Geral: Desenvolver programas de incentivo que contribuam para o desenvolvimento 

do meio rural do município de Tupandi, buscando o crescimento econômico e o 

desenvolvimento integrado, semeando ações para colher conquistas. OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS ? Contribuir para a melhoria das condições de vida da família rural e a redução 

do êxodo rural; ? Estimular a comercialização dos produtos, valorizando o homem do campo e 

sua produção; ? Facilitar o escoamento da produção agrícola, por meio das construções, 

Auxílio Trator e demais incentivos; ? Potencializar o pequeno negócio no desenvolvimento do 

campo; ? Estimular ao surgimento e o desenvolvimento de pequenos negócios. ? Aumentar 

valor adicionado do Município ? Incentivar a prática da agricultura para estimular a sucessão 

familiar  ? Criar o uso de sistemas, organizando a cadeia produtiva ? Qualificar o sistema de 

abastecimento alimentar, contribuindo para o incremento da oferta de alimentos produzidos 

em Tupandi; ? Adotar a Gestão Ambiental e Territorial, com estudos e práticas agrícolas 

pretendendo alcançar maior rendimento com menor desgaste; ? 

Valorizar a agricultura familiar que gera trabalho e renda às famílias rurais, possibilitando suas 

permanências no campo; ? Investir em programas que revertam na melhoria da qualidade de 

vida dos munícipes e no desenvolvimento sustentável. METAS ? Aumentar o Valor Adicionado 

da Produção Primária em 10% a.a. (Meta estabelecida no PPA – Plano Plurianual lei 

1167/2013 – quadriênio 2014-2017 e lei 1462/2017 – quadriênio 2018-2021. 
 

 

 

 

 

 



Terra de povo empreendedor e vocacionado para o trabalho agrícola, Tupandi é ex emplo no 
estado do Rio Grande do Sul e no Brasil quando o assunto é desenvolvimento e geração de 
renda para a população. Estudos e indicadores divulgados ao longo dos últimos anos 
comprovam tratar-se de um dos municípios mais prósperos e desenvolvidos do estado graças 
a produção primária. Tupandi recebeu o Troféu Ranking Brasil por ser o município brasileiro 
com o maior valor adicionado do setor primário por quilômetro quadrado. Constitui o 
reconhecimento da importância de todos os programas públicos que fomentaram a produção 
primária no município implantado nos últimos anos. O município tem uma área de 60km² e 
aproximadamente 4.500 habitantes, destes 658 propriedades dedicam-se a produção 
primária, com destaque para a produção de suínos e frangos nos regimes de integração e 
também o leite, gado de corte e frutas cítricas. Assim desde 2013 um amplo programa de 
fomento e incentivos a agricultura têm alavancado a economia do município e contribuído 
para a melhoria da qualidade de vida de seus munícipes. O desenvolvimento das políticas 
públicas do município de Tupandi conta com a participação e o diálogo com a comunidade 
local, visando a geração de oportunidades de emprego e o empreendedorismo, o incentivo à 
inovação e ao conhecimento. Estas ações estão alicerçadas principalmente na construção de 
uma gestão moderna que investe no presente, acreditando no futuro. Desta forma o projeto: 
“Semeando ações para colher conquistas”, trata-se de uma estratégia da gestão municipal 
com vistas ao fortalecimento dos pequenos empreendimentos da agricultura, na produção 
primária, tendo como foco incentivos, através dos cinco programas instituídos pelo Prefeito 
Hélio Muller. O propósito do projeto é melhorar a qualidade e a oferta de produtos rurais, 
fazendo com que os pequenos produtores permaneçam em suas propriedades e dela possa 
tirar o seu sustento e viver dignamente, gerando emprego e renda dentro do município de 
Tupandi. Os agricultores do município relataram que após esta política pública de incentivo 
implantada, o jovem permaneceu no campo e muitos que haviam migrado para empresas 
retornaram para a agricultura. Neste sentido foram definidos programas e ações prioritárias, 
incremento no apoio dos serviços de assistência técnica, reformulação e disponibilização de 
leis de incentivo mais apropriadas e ações integradas entre as Secretarias Municipais e 
entidades . 

6) Surgimento da ideia para o desenvolvimento do projeto 
 



Desde 2013 o município de Tupandi vem adotando compromissos fortes com o fortalecimento 
da agricultura, na produção primária, criando políticas públicas na área da Agricultura, como 
um dos vetores de desenvolvimento do setor em larga escala de crescimento. Assim após a 
concepção do Programa, desenvolveu ações de sensibilização nas comunidades, para 
implantação do mesmo. A administração pública busca continuamente aprimorar a qualidade 
dos serviços visando alcançar sua missão precípua de melhor atender às demandas da 
sociedade, para que a implantação de programa tenham resultados positivos nas comunidades 
e proporcionem um ganho de qualidade e efetividade no setor público. O maior desafio 
encontrado pelo prefeito Hélio Muller foi a necessidade manter e ainda ampliar os incentivos 
na agricultura. Então, a Prefeitura Municipal de Tupandi, baseado nos antecedentes de 
diagnóstico, percepções, opiniões e experiências encontradas e face as necessidades de 
projetar o futuro sob o olhar/visão dos diferentes públicos e atores ligados ao setor da agrícola, 
criou o Programa 
“Semeando ações para colher conquistas, voltado a realidade e reais interesses da população, 
com compromissos compartilhados, potencializando forças e pontos fortes já existentes na 
construção de um processo de desenvolvimento do Município . 

 

 

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



Para dar cumprimento a meta estipulada em Lei de “Aumentar o Valor Adicionado da 

Produção Primária em 10% a.a. (Meta estabelecida no PPA – Plano Plurianual lei 

1167/2013 – quadriênio 2014-2017 e lei 1462/2017 – quadriênio 2018-2021.”, a solução 

encontrada foi criar novos mecanismos, manter o que estava dando certo, ampliando e 

aperfeiçoando os programas de Incentivo na agricultura. Desta forma reformulamos leis, 

sistemas e parcerias com foco no serviço da governança, que prima entre outros 

princípios pela efetividade, economicidade, eficiência, transparência e prestação de 

contas. 

O município dá tratamento diferenciado isentando o MEI das taxas de alvará e licenças, 

além do tratamento diferenciado nas licitações a micro e pequenas empresas. A agilidade 

no atendimento e a desburocratização também merecem destaque. As vistorias e 

liberação de alvarás ocorre de modo rápido em questão de dias, facilitando a instalação e 

manutenção de pequenos negócios. Desde 2014, o município disponibiliza para todos os 

prestadores de serviços, sistema para emissão de nota fiscal eletrônica. Assim, o 

contribuinte não tem mais despesa com impressão de talões de notas, a nota pode ser 

emitida a partir de um computador com internet ou até mesmo via aplicativo de celular, 

de qualquer lugar, 24h por dia, 7 dias por semana. 

O programa “Tupandi, semeando ações para colher conquistas”” é resultado de cinco 

grandes ações já implantadas e constantemente reavaliada para atender as metas 

estabelecidas. Resultam de parcerias entre o setor público, instituições bancárias, 

organizações da sociedade civil e entidades: 1- Bônus(Lei 1484 de 2017): O bônus foi 

ampliado a partir desse ano, de modo a compensar o auxílio hora-trator que não existe 

mais a partir desse exercício. A alteração se deve, pois a administração entende que a 

hora-máquina acaba beneficiando apenas uma 

 

8) Solução proposta * 
 

 

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 
 

Os incentivos concedidos pelo município são fundamentais para viabilização dos 

negócios e investimentos nas pequenas propriedades. Os produtores que investem, seja 

no setor integrado – frangos, suínos ou aves de posturas, ou na criação de gado de corte 

ou leiteiro necessita realizar altos investimentos na propriedade. Para tanto, recorrem a 

linhas de crédito junto aos agentes financeiros. Os incentivos concedidos, viabilizam o 

negócio, uma vez que representam uma receita a mais ou uma despesa a menos para o 

produtor. 



Em 2012, o valor adicionado dos pequenos produtores representava 70,4% do total, e em 

2017 foi para mais de 87%(por estimativa, base provisória do estado) Entre 2013 e até 

maio de 2018, o município emitiu 315 L.O. – Licença de Operação, para empreendedores 

rurais, sendo 195 para a avicultura, 109 para suinocultura e 11 para criação de gado ou 

leite. Com os incentivos o município aumenta o valor adicionado e consequentemente a 

participação no ICMS. Se considerarmos os 72 produtores que realizaram investimentos 

entre 2013 e 2018, veremos que na soma, esses produtores geraram R$ 20.305.535,00 de 

V.A. em 2012 e R$ 51.543.032,00 de V.A. em 2016/2017*, um incremento de 154%. 

Somente esse aumento, de Valor Adicionado, gera um aumento de ICMS de R$ 1,5 milhões 

por ano ao município. Ou seja, se considerarmos somente o incremento dos 72 produtores 

que ampliaram sua produção através da construção de galpões ou estufas, teremos pago, 

todo investimento e aplicação de recursos nos programas que beneficiam a todos os 

produtores. 

parcela dos produtores e de maneira não igualitária, enquanto que o bônus 

atinge a todos os produtores. 2- Auxílios em Geral – FUNDAT Lei 1216 de 

30/05/2014 Os auxílios a produção agropecuária existem há muito tempo, porém 

a última e significativa reestruturação e alteração da lei, com Auxílio 

inseminação: 30% das despesas com aquisição de sêmen suíno + serviços de 

inseminação + aquisição de pipetas, respeitando-se o limite de 20 inseminações 

mensais e o valor anual de R$ 2.500,00 por produtor,Construção ou ampliação de 

aviário para corte ou posturas,Construção ou ampliação de pocilgas, Construção 

ou ampliação de galpão para produção de leite,Construção ou ampliação de 

galpão para confinamento (gado de corte) e Auxílio cercamento 3- Auxílio 

construção de estufas (Lei 1366/2016): O município auxilia com R$ 5,50 por 

metro quadrado de estufa, construída por produtor para fins comerciais (a estufa 

deve ter no mínimo 200m²) 4- Auxílio no transporte e destinação de dejetos 

suínos (Lei 1485/2017): O município auxilia anualmente, de acordo com o 

número de suínos alojados, os produtores, para que estes transportem e 

destinem corretamente os dejetos da suinocultura. 5 – Agricultura Familiar na 

merenda escolar O município realiza chamada pública para compra de alimentos 

para merenda escolar, creche e educação integral (turno inverso), onde a 

participação é restrita à agricultura familiar, seja por meio dos produtores 

diretamente ou de cooperativas 
 
 
 

 

12) Resultados alcançados pelo projeto * 
 



Os desafios encontrados no decorrer do programa, foram disponibilizar o maquinário para 

atendimento da demandas, bem como organizar a estrutura necessária para o bom 

andamento do programa. Outra desafio foi o combate a sonegação. O pequeno produtor, 

muitas vezes acaba não emitindo nota fiscal. Por isso, o incentivo através de bonificação cria a 

responsabilidade do produtor em emitir nota fiscal dos produtos comercializados. Ao mesmo 

tempo, a bonificação em faixas, faz com que o produtor sinta-se motivado em aumentar seu 

faturamento ano a ano. A resistência a mudança e aperfeiçoamento das Leis, nos trouxeram 

muitos desafios no sentido de conversar e explicar aos produtores o lado benéfico das 

mesmas, mas com muita união entre as secretarias municipais e parceiros conseguimos 

superar. Como a maior parcela da produção municipal é de proteína animal, carne e ovos, 

sendo que uma parte vai para exportação, um desafio do município é manter as propriedades 

com a sanidade adequada. A proliferação de doenças nas propriedades trariam efeitos 

catastróficos para a produção – não somente da cidade, mas de toda cadeia produtiva. É 

preciso um cuidado constante, nesse ponto a fim de que todas as regras sanitárias estejam de 

acordo. 

EMATER (Assistência técnica ao Produtor) SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE 

TUPANDI (Até 2016, o município realizava um convênio com o Sindicato para o transporte e 

escoamento da safra de cítricos. A partir de 2017, com a disponibilidade de caminhão em sua 

frota, o município passou a executar o transporte por intermédio do Sindicato) 

 

 

13) Principais Etapas do Projeto (Cronograma) 

 
Etapa Prazo de Execução 

Concepção do Projeto 6 meses 

Sensibilização da Comunidade 6 meses 

Aprovação dos Projetos de Lei 6 meses 

Implantação do Programa e sistematização da execução 6 anos 

 

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

 

15) Parcerias realizadas para o desenvolvimento do projeto 
 



Com os incentivos o município aumenta o valor adicionado e consequentemente a 

participação no ICMS. Se considerarmos os 72 produtores que realizaram investimentos 

entre 2013 e 2018, veremos que na soma, esses produtores geraram R$ 20.305.535,00 de 

V.A. em 2012 e R$ 51.543.032,00 de V.A. em 2016/2017*, um incremento de 154%. 

Somente esse aumento, de Valor Adicionado, gera um aumento de ICMS de R$ 1,5 milhões 

por ano ao município. Ou seja, se considerarmos somente o incremento dos 72 produtores 

que ampliaram sua produção através da construção de galpões ou estufas, teremos pago, 

todo investimento e aplicação de recursos nos programas que beneficiam a todos os 

produtores. 

Pretendemos através deste grande programa, dar continuidade e constante aprimoramento 
as ações de incentivo, bem como, suporte constante ao produtor rural, estimulando os 
pequenos negócios do campo. De igual forma estamos em constante aperfeiçoamento do 
programa, com metas mais ousadas para os próximo anos e potencializando as parcerias 
com a Emater, Sindicato de Trabalhadores Rurais e com Instituições Financeiras. Também 
estaremos atentos a novas oportunidades, alternativas com vistas atender sempre mais a 
demanda nos pequenos negócios rurais, estimulando novos a abertura de novos 
empreendimentos, para suprir mercado interno. Aprimorar a capacitação dos servidores da 
Sec. Agricultura para auxiliar na emissão de Nota Eletrônica de Produtor Rural, mantendo os 
atendimentos de veterinários, GTAs, EMATER, licenciamento ambiental. 
 

 

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

 

17) Expectativas para a continuidade e evolução do projeto * 
 



Ademir Kochhann / Janice Kochhann 

Anexamos o vídeo institucional do Município e os depoimentos dos beneficiários, no links: 

https://www.youtube.com/watch?v=PryhURGp4ow&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=DLCp_VvZUpc&feature=youtu.be 

(51) 99674-4269 

Agricultores, produtores de pepinos 

 

18) Considerações finais 
 

 

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

 
◯ 1 

◯ 2 

◯ 3 

✖ 4 

◯ 5 

◯ nenhum 

19.1) Beneficado 

Nome 

 
 
 
 

Telefone-e-mail 

 

Função 

http://www.youtube.com/watch?v=PryhURGp4ow&amp;feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=DLCp_VvZUpc&amp;feature=youtu.be


Pedro Bourscheid 

(51) 99825-5646 

Agricultor, suinocultor, produtor de leite 

 
 

Relato 

 
 

Nome 

 
 
 

 

Telefone/e-mail 

 

Função 

 

Relato 

 
 

Nome 

 

Ivinice Schneider 

Nessa propriedade aqui começou com o leite 35 anos atrás e aí meu sogro 

começou a criar frango e quando ele quase não dava conta do serviço, ele pediu 

pra me ajudar e daí eu ajudei ele no leite e ele ampliou o frango, quando o frango 

não ficou mais muito viável, a gente aumentou um pouco no leite e ele começou 

com o suíno. Com a ajuda da prefeitura, ficou mais viável a construção das 

pocilgas, e pensando nisso, a gente resolveu continuar no leite para diversificar a 

propriedade, para não ficar só no suíno ou só no leite. Porque daí quando o lei 

A gente já tinha o desejo há muitos anos de ter o negócio próprio e com a ajuda 

da prefeitura viabilizou isso. No meu ponto de vista, essa atividade que nós 

estamos exercendo aqui é muito importante pro nosso país, desenvolvimento e 

pro município também, e é uma coisa diferente 



Telefone/e-mail 

 

Função 

 
 

Relato 

 

 
 
 

20) Equipe responsável pelo projeto 

 
Nome Telefone / email Função 

Rafael Alex Sehnem (51)3635-8040/ fazenda@tupandi.rs.gov.br Coordenador Geral e Secretário da 

Fazenda 

Joaquim Weber (51)3635-8040/ agricultura@tupandi.rs.gov.br Secretário da Agricultura e Meio 

Ambiente 

Marisa Hünning Pilar (51)3635-8040/ 

administracao@tupandi.rs.gov.br 

Secretário da Agricultura e Meio 

Ambiente 

Luciane Ludwig 

Kercher 

(51)3635-8040/ cultura@tupandi.rs.gov.br Secretária da Cultura, Turismo e 

Desporto 

Matheus Klassmann (51)3635-8040/ 

klassmannassessoria@gmail.com 

Assessor de comunicação 

Daniela Steffen (51)3635-8040 / danielaalu@gmail.com Assessora no projeto 

 
 

✓ Li e concordo com o termo de uso. 
 
 

 

Hélio Inacio Muller 

18/07/2018 

Agricultura, avicultora 

(51)99671-3713 

Com o incentivo da municipalidade, a gente teve a coragem de investir na granja 

e arriscar um pouco mais alto. Então a satisfação de que eu tenho hoje como 

mulher de trabalhar na agricultura, de me dedicar aquilo que eu faço é muito 

grande. A gente consegue conciliar família, filhos, estudo, trabalho de casa com o 

serviço que a gente tem. A ajuda do homem é muito importante pra auxiliar a 

gente, só que o lado feminino também tem o seu ponto importante, então se a 

gente gosta do que faz, eu acho que é um ponto muito importante para qualquer 

negó 

mailto:fazenda@tupandi.rs.gov.br
mailto:agricultura@tupandi.rs.gov.br
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