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LEI MUNICIPAL N° 044.01, DE 17 DE ABRIL DE 2001. 
 
 

"Dispões sobre a concessão de estímulos ao setor 
agropecuário através de programas específicos e 
dá outras providências.” 

 
 
   O  PREFEITO  MUNICIPAL DE  CANUDOS  DO  VALE, Estado 
do Rio Grande do Sul, 
 
   FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou  e eu sanciono e 
promulgo a seguinte 
 
 

L   E   I 
 
 
  Art.  1° - Fica autorizada a concessão de estímulos a programas de apoio as 
atividades agropecuárias desenvolvidas no âmbito do Município, quando elaborados e 
coordenados pela Secretaria Municipal da Agricultura, conforme disposto nesta Lei. 
 
  Parágrafo Único – os estímulos serão prestados por meio de subsídios 
financeiros e apoio técnico. 
 
  Art.  2°   - Os estímulos abrangem os seguintes programas: 
  I – Transporte de Calcário e Adubos Orgânicos; 
  II – Programa de Sementes qualificadas; 
  III – Programa de Reflorestamento; 
  IV – Programa de Mudas frutíferas. 
 
  Art. 3° - Para habilitar-se aos programas instituídos nesta Lei, o produtor 
deverá atender os seguintes requisitos: 
  I – ser proprietário ou arrendatário de área de terras localizadas no território do 
Município; 
  II – possuir talão de notas fiscais de produtor – modelo 4, com inscrição no 
Município; 
  III – apresentar, na ocasião do pedido, comprovantes de extração de notas do 
respectivo talão de produtor, relativas ao ano imediatamente anterior; 
  IV – estar com situação regular perante o Fisco Municipal; 
  V – atender plenamente as exigências e orientações específicas de cada 
programa; 
  VI – possuir laudo técnico de análise de solo para os estímulos do Programa de 
Calcário. 
 
  Art. 4° - Ficam estabelecidos os seguintes limites e quantitativos para os 
programas: 
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  I – Transporte  de Calcário e Adubos Orgânicos: 
  a) o limite máximo anual estabelecido para o programa é de 2.000(duas mil) 
toneladas de calcário, 1.000(mil) toneladas de camas de aviário;  
  b) o limite máximo anual estabelecido para cada produtor é de 10(dez) 
toneladas de calcário e 07(sete) toneladas de cama de aviário. 
 
  Parágrafo 1° – O subsídio a ser concedido compreende o transporte dos 
produtos desde a fonte de origem, até a sede da propriedade do beneficiário. 
 
  Parágrafo 2° - O subsídio para o programa é fixado em 100% para o transporte 
dos produtos. 
 
  Parágrafo 3° - Ficam estabelecidos os seguintes raios de distância, calculados 
da sede do Município até a fonte de origem dos produtos: 

a) para calcário:150 quilômetros; 
b) para camas de aviário:25 quilômetros. 
 
II – Programa de Sementes Qualificadas; 
a) o limite máximo anual estabelecido para o programa é de 16(dezesseis) 

toneladas de aveia, de 5(cinco) toneladas de ervilhaca e 10(dez)toneladas de 
azevém; 

b) o limite máximo anual estabelecido para cada produtor é de 80(oitenta) 
quilogramas de aveia, 25(vinte e cinco) quilogramas de ervilhaca e 
50(cinqüenta) quilogramas de azevém. 

 
                         Parágrafo Único – O subsídio para o programa é fixado em 40% do custo dos 
produtos. 
 
  III – Programa de Reflorestamento: 

a) o limite máximo anual estabelecido para o programa é de 200.000(duzentas 
mil) mudas de eucalipto e/ou acácia negra. 

b) O limite máximo anual estabelecido para cada produtor é de 3.000(três mil) 
mudas. 

 
                        Parágrafo Único – O subsídio para o programa é fixado em 50% do custo dos 
produtos, mais a doação de 01 quilo de formicida por milheiro de mudas adquiridas. 
 
  IV – Programas de Mudas Frutíferas: 
  Parágrafo Único – O subsídio do programa compreende o transporte das 
mudas da fonte de origem até a sede municipal, sem qualquer custo para o produtor. 
 
  Art. 5° - Os produtos subsidiados devem ser utilizados exclusivamente para os 
fins previstos em cada programa e a constatação de qualquer irregularidade na sua aplicação 
ou desobediência às exigências pré-estabelecidas, sujeitará o infrator a imediata devolução dos 
valores dos subsídios e a exclusão de qualquer um dos programas pelo período de um ano. 
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  Art. 6° - A Secretaria Municipal da Agricultura é a responsável pela 
elaboração, coordenação, gerenciamento, acompanhamento e fiscalização dos programas de 
que trata esta Lei, devendo no final de cada ano, apresentar relatório aos Poderes Executivo e 
Legislativo com parecer técnico quanto aos resultados dos mesmos. 
   
                        Art.  7° - O beneficiário para ter direito as vantagens da presente Lei deverá 
efetuar o pagamento do valor não coberto pelo subsídio, à vista, na entrega dos produtos, 
diretamente na Tesouraria do Município. 
 
              Parágrafo Único – A retirado dos produtos somente se efetivará mediante a 
apresentação do comprovante de pagamento de valores de que trata o artigo. 
   
  Art.  8°  -   Também compete a Secretaria  Municipal da Agricultura implantar 
sistemas de controle adequados à legislação específica vigente, de forma a demonstrar a 
correta aplicação dos recursos públicos direcionados aos programas. 
 
              Art. 9° - As despesas resultantes da presente Lei correrão a conta de dotações 
específicas constantes nos orçamentos anuais do Município, sendo que no presente, correrão à 
conta da seguinte rubrica: 
0601 – SECRETARIA DA AGRICULTURA 
04.18.112.2017 – Apoio ao Pequeno Agricultor 
3.1.2.0 – Material de Consumo 
3.1.3.2 – Outros Serviços e Encargos 
 

Art. 10° - presente Lei entra em  vigor  na data de sua publicação. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE 
Em, 17 de abril de 2001 
 

LUIZ ALBERTO REGINATTO 
Prefeito Municipal 

 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
MARCIUS JOEL CORBELLINI 
Secretário da Administração 
e Planejamento 
  
 
  
 


