
1 

 

PROJETO DE LEI Nº 002/2018 DE 10 DE JANEIRO DE 2018. 

 

 

Institui o programa de incentivo aos produtores 

rurais no município e dá outras providências. 

 

  Art. 1.º - É instituído, no Município, o Programa de Incentivo ao 

melhoramento da infraestrutura nas propriedades rurais do município, destinado a 

oportunizar a melhoria das condições de infraestrutura nas propriedades, proporcionando a 

aplicação de tecnologias mais avançadas e o consequente aumento da produção, como 

também possibilitar a diversificação da propriedade para aumento da renda. 

       Art. 2.º - São destinatários do programa todas as propriedades rurais do 

Município, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Agricultura e Meio 

Ambiente. 

        Art. 3.º - O programa será desenvolvido através do fornecimento de no máximo 

8 (oito) horas anuais de serviços de retroescavadeira por propriedade, contemplando 

principalmente as seguintes atividades: 

I - Abertura de estradas de lavouras; 

II - Melhoramento de estradas de lavouras; 

IV - Limpeza de lavouras (destocamentos e remoção de pedras); 

V – Terraplanagem; 

VI - Aterramento de voçorocas; 

VII - Limpeza de micro açudes e bebedouros; 

Art. 4º - O Município subsidiará 50% (cinquenta por cento) do valor da 

hora/máquina, cujo valor da hora será definido por Decreto do Prefeito Municipal. 

Parágrafo Único - O valor dos 50% (cinquenta por cento) restantes da 

hora/máquina será reembolsado pelo interessado antes do início dos serviços. 

       Art. 5.º - Para participar do programa o produtor deve se enquadrar nos 

seguintes critérios:  

                       I - Ter a propriedade e bloco de produtor cadastrado no município; 

  II - Estar com o bloco atualizado: isto é, ter apresentado o seu talão de 

produtor, no período de janeiro a março, junto ao setor competente, para efetuar o 

levantamento da movimentação de notas, referentes ao ano anterior.   
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        Art. 6.º - Caberá a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, a 

responsabilidade pelo cadastramento dos interessados e pela análise dos critérios de sua 

participação no programa. 

           Art. 7.º - O Município, através da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio 

Ambiente, adotará as medidas necessárias à concretização do programa, mediante os seguintes 

procedimentos e formas de prestação:   

        I - Divulgação do projeto através dos órgãos de imprensa; 

        II - Abertura de inscrições para os interessados em participarem do programa; 

        III - Acompanhamento do programa junto aos locais de produção. 

       Art. 7.º - O Município, poderá celebrar convênios com entidades públicas 

municipais, estaduais e federais e, também, com entidades privadas, no sentido de obter 

recursos financeiros para a viabilização do programa, bem como obter orientação técnica para 

sua implementação. 

       Art. 8.º - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas dotações próprias 

da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. 

      Art. 9.º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber. 

      Art. 10. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Justificativa: 

 

          Senhores Vereadores. 

 

         A economia de Faxinal do Soturno está alicerçada na produção primária. 

          A média das propriedades rurais do município é de 20 hectares, onde se pratica a 

agricultura familiar com uma diversificação da produção, principalmente nas áreas de terras 

dobradas do município. 

          Estas pequenas propriedades, atualmente, sofrem com a necessidade de uma 

infraestrutura mais adequada para que se possa praticar e aplicar tecnologias que 

proporcionem o aumento da produtividade e da produção. 

          Umas das grandes deficiências nas propriedades são: as estradas de circulação 

interna “estradas de lavouras”; a limpeza de áreas para o aumento de lavouras, através da 

remoção de pedras e destocamento; e terraplanagem para construções. 
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         Esta situação ocorre tendo em vista que os produtores não possuem equipamentos 

adequados para realizar estas obras. 

         Nesse sentido elaboramos este projeto de lei para análise dos nobres edis e 

consequente aprovação para que o município possa legalmente auxiliar os produtores rurais 

no desenvolvimento de suas atividades, que são extremamente relevantes para a economia do 

município. 

      

        Atenciosamente. 

 

 

 

                                                               Lourenço Domingos Moro 

                                                             Prefeito Municipal em exercício 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                         

 


