
LEI MUNICIPAL Nº 090.01, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001. 

 
  

“Autoriza a concessão de estímulos para o 
aumento da produtividade e incremento na 
receita municipal 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. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder 
estímulos ao setor produtivo, como forma de apoio ao aumento de produção e 
incremento da receita familiar e da arrecadação do Município de Canudos do 
Vale.    
 
   Art. 2º - Para habilitar-se a receber os benefícios criados 
por esta Lei, os produtores deverão apresentar junto à Secretaria da Agricultura 
do Município, o talão de produtor com inscrição no Município de Canudos do 
Vale. 
 
   Art. 3° - Para habilitarem-se ao recebimento dos estímulos 
de que trata esta Lei, os agricultores deverão apresentar o talão de vendas 
com notas extraídas no ano de competência, comprovando o enquadramento 
numa das situações a seguir previstas, que ensejará o recebimento de insumos 
de forma gratuíta: 
 
VALOR APURADO NO TALÃO POR ANO            QUANTIDADE DE INSUMO 
De R$ 1.000,00 a R$ 5.000,00....................................................50 kg (01 saco) 
De R$ 5.001,00 a R$10.000,00................................................100 kg(02 sacos) 
De R$10.001,00 a R$ 20.000,00...............................................150kg(03 sacos) 
De R$20.001,00 a R$ 50.000,00.................................................200kg(4 sacos) 
Acima de R$ 50.000,00...........................................................250 kg(05 sacos) 
 
   Art. 4° - O período de apresentação do talão de produtor, 
para os fins previstos nesta Lei, será de 02 de janeiro a 28 de cada ano, e a 
comprovação do montante de vendas efetuadas será feita com base no ano 
imediatamente anterior. 
 
   Parágrafo Único – Fica inabilitado ao recebimento dos 
estímulos de que trata esta lei, aquele que não atender integralmente suas 
disposições ou que não se enquadrar numa das situações previstas no artigo 
3°. 
 



   Art. 5° - Os insumos a serem distribuídos como forma de 
incentivos a produtividade e ao aumento da receita, serão adquiridos pela 
municipalidade e distribuídos pela Secretaria da Agricultura, que terá também a 
incumbência de gerenciar, fiscalizar e avaliar o resultado do programa. 
 
   Art. 6° - As despesas decorrentes desta Lei correrão a 
conta de dotação orçamentária constante na Lei de Meios Anual do Município, 
com a seguinte classificação: 
0601-SECRETARIA DA AGRICULTURA 
20.605.0032.2019-Apoio ao Pequeno Agricultor 
3.3.90.32-Material de distribuição Gratuita 
 
                               Art. 7° - A presente Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE  
Em, 28 de dezembro de 2001. 

 
 
   LUIZ ALBERTO REGINATTO 
   Prefeito Municipal 

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


