LEI MUNICIPAL Nº 3.375/10, EM 29 DE JUNHO DE 2010

Autoriza concessão de incentivo financeiro
aos agricultores do Município de Tapejara
para serviços de adequação ecológica de
lavouras e dá outras providencias.

SEGER LUIZ MENEGAZ, Prefeito Municipal de Tapejara,
Estado do Rio Grande do Sul,
FAÇO SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu, em
cumprimento ao disposto no art. 65, inciso V, da Lei Orgânica do Município,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder
incentivo financeiro aos agricultores do Município de Tapejara para custear
despesas com serviços de máquinas pesadas para adequação ecológica de
lavouras, objetivando o aumento da área produtiva, aumento da renda na
propriedade e a permanência das famílias no campo, dentro dos tramites legais que
a legislação permite, sem agredir o meio ambiente.
Art. 2º - Para o recebimento do benefício acima, os agricultores
deverão cadastrar-se junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e
obedecer aos seguintes critérios:
a) Residir no Município de Tapejara;
b) Ser proprietário ou arrendatário de terras rurais no Município de Tapejara;
c) Participar de um curso ou seminário de formação sobre Meio Ambiente;
d) Comprovar o número de membros do grupo familiar, sendo que, uma só
pessoa do referido grupo, que resida na propriedade, terá direito ao incentivo.
Art. 3º - O incentivo financeiro de que trata a presente Lei, será
no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a serem pagos diretamente ao agricultor
beneficiado, mediante laudo de vistoria técnica, emitido pela Secretaria Municipal da
Agricultura e Meio Ambiente e Nota fiscal comprovando a realização dos serviços.
Art. 4º - No caso de serem constadas irregularidades por
ocasião da concessão do benefício, o agricultor, além de ressarcir o Município, será
excluído do programa por 03 (três) anos.
Art. 5º - A contratação dos serviços será realizada pelos próprios
agricultores beneficiados, diretamente com a empresa prestadora dos serviços.
Parágrafo Único – A empresa contratada, deverá apresentar
negativas Municipal, Estadual, Federal, INSS e FGTS.

Art. 6º - Esta Lei obteve parecer favorável do CONDAGRO –
Conselho de Desenvolvimento Agropecuário de Tapejara.
Art. 7º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por
conta da seguinte dotação orçamentária: 121-05.01.3390.48.00.00.00.2.024.
Art. 8º - Esta Lei poderá ser regulamentada por Decreto no que
couber.
Art. 9º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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