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~j DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DO
/""'1 PROGRAMATROCA-TROCADE SEMENTES,bEFINE SUBSÍDIOS E DÁ

OUTRASPROVIDÊNCIAS. I
AMADOR PINHEIRO DOS SANTOSNETO, Prefeito Municipal

de São José das Missões - RS: I
Faço saber no cumprimento ao disposto no Artigo 65, Inciso IV, da

Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte,

Estado do Rio Grande do Sul
I ~ ~ .-'

PREFEITURA MUNICIPAL lJ)E SAO JOSE DAS MISSOES

LEI MUNICIPAL NO 439/2003.

, P bl' do no Mural do Ptedio da'" ' '" ~.•• o presente ato fOI U rca
De a•• ~"· ~J......,...) ,~:)
Í're élMíI, no locai de Costume na Data de :Ib.•LI~-á+g~dt~~~,

LEI:

Art. 10 - A partir do exercício de 2003, fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a adquirir Sementes e a repassa-ias aos agricultores do
Município com subsídio de até 40% (quarenta por ~ento) na forma desta Lei.

Art. 20 - O repasse de sementes com o subsídio de que trata o art.
10 desta Lei estará limitado às seguintes quantidades anuais:

Semente de Milho""" 30.000 Kgs;
Semente de Aveia Preta """15.000 Kgs;
Semente de Nabo Forrageira = 5.000 Kgs
Semente Ervilhaca = 2.000 Kgs

§ 10 - A Concessão do subsídio e o repasse de sementes de que
tratam os artigos 10 e 20 desta Lei estará condiciorado à adimplência do agricultor
junto ao erário municipal e ao pagamento à vista da diferença não subsidiada.

§ 20 - Eventual aquisição e repasse de sementes em quantidades
superiores às definidas neste artigo não terá qualquer subsídios de parte do
município.

Art. 3.0 - O subsídio de que trata esta lei terá limites de quantidades
de sementes por produtores, adotando-se como critério para a definição dos
limites a quantidade de propriedade ou arrendamento de área de terras rurais
comprovadas pelo agricultor, como segue:

I - Semente de Milho (Máximo de 80 kgs por produtor)
limitado a:
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a) 40 kgs. para quem comprova até 06 has de terra;
b) 60 Kgs. para quem comprova acim~ de 6 até 10 has;
c) 80 Kgs. para quem comprova aCimt de 10 has.

11 - Semente de Aveia Preta (Máximo de 160 Kgs. por
Produtor), limitado a : I

a) 40 kgs. para quem comprova atél03 has;
b) 80 kgs. para quem comprova acima de 03 has até 06 has;
c) 120 Kgs. para quem comprova acima de 6 até 10 has;
d) 160 Kgs. para quem comprova acirha de 10 has.

III - Sementes de Nabo Forrageira e Ervilhaca (máximo de
60 Kgs. por produtor) limitado a:

a) 15 kgs. para quem comprova até 03 has;
b) 30 kgs. para quem comprova acima de 03 has até 06 has;

.c) 45 Kgs. para quem comprova acima de 6 até 10 has;
d) 60 Kgs. para quem comprova acima de 10 has.

Parágrafo Único - Em caso de sobras de sementes, poderá haver
sua redistribuição entre os inscritos, observados os/mesmos critérios.

Art. 4. o - O Subsídio de que trata esta Lei é extensivo às sementes
fornecidas no exercício de 2002 para pagamento em 2003, desde que o
pagamento se dê nos prazos avençados nos cOftratos, observados os mesmos
limites e critérios.

Art. 5.o - A partir do exercício de 2003 não mais haverá
fornecimento de sementes para pagamento no próximo exercício.

I -,
,.-., GABINETE DO PReFEJTO MijNICIPAL DE SAO JOSE DAS

MISSÕES,aos 27 de Março de 2003.

A~ P~IRO DOSSANTOSNETO
Prefeito Municipal

F.E::.,SE EPUBLIQUE:

S GIO .~~ NASCIMENTO RIBEIRO
Sec. ,""un.de Administracão
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