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"AUTORIZA O PODER EXEC TIVO A CONCEDER AUXILIO A
AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SAO JOSr DAS MISSOES
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"

CARLOS FERNANDES PICOLOTTO, Prefeito Municipal de

São

uosé

das

Missões - RS:
Faço saber no cumprimento ao disposto no arte 65, IV, da Lei Orgâ
nica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e pr~
mulgo a seguinte,

LEI:
Art. 1º- Fica criado o programa de concessão de auxílio ao desenvolvimento à agricultores,

desde que os agricultores estejam organizados em gru-

pos, associações ou cooperativas.

Art. 2º- Os grupos de agricultores não poderão ser em número

su-

perior a dez familias nem inferior a cinco familias, ficando limitado, em'16 hectares a 5rea m5xima de terra de cada proponente do grupo.

Art. 3º- Todo o financiamento deverá ter a prévia avaliação e autorização do Conselho Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 4º- O objeto proposto no projeto de financiamento não poderá
exceder o valor de R$ 3.000,,00(Três Mil Reais), sendo que se houver qualquer valor excedente para a efetivação da compra do objeto, este valor ficará automaticamente por conta do grupo proponente.

Art. Sº- O prazo para a amortização do financiamento será no máxi
mo de dois anos, sendo que 50% deverá ser pago até dia trinta de maio do ano subsequente ao financiamento

e os 50% restantes deverão ser pagos até no máximo um

ano após o primBiro vencimento.

Art. 6Q- O grupo financiado dovolvsri a import~noia

recebida

em

moeda corrente
Nacional. ~.
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§ 1º- No dia da assinatura

-

RS

do contrato o valor correspondente

objeto financiado será dividido pelo preço mínimo do milho, transformando

ao

este

valor em sacas de milho.
§ 2º- No dia do vencimento

das parcelas será tomado o número

de

sacas de milho e multiplicado pelo preço mínimo oficial do milho daquela data.
Art. 7º- A Pr~feitura Municipal se propõe
agrícolas, equipamentos,

semente, fertilizantes,

a

financiar má~uihas

defensivos e --outros 'produtos

da mesma natureza.
Art. 8Q- Nenhum dos proponentes que fazem parte do grupo

poderá

estar inadimplente com o Município, o que acarreta a automática ;Idesclassificação do projeto.
Art. 9Q- A liberação do objeto proposto no projeto fica vincula~
da às disponibilidades

de recursos financeiros do Município.

Art. 10º- Todos os componentes do grupo serão devedores e avalis
tas entre si.
Art. 11º- O não pagamento no prazo estipulado acarretará em

uma

multa automática de 2% (dois por cento) do valor da prestação, além dos juros e
correção monetária de acordo com o índice oficial do Governo Federal.
Art. 12º- A liberação do objeto se dará pelo executivo de acordo
com a ordem de liberação do Conselho Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Art. 13º- As Despesas decorrentes da presente Lei, correrão
conta das rubricas orçamentárias

próprias.

Art. 14º- A presente Lei
ção, revogando-se

por

entra

em vigor na data de sua public.§.

as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOS~ DAS MISSOES, aos 18 de
setembro de 1997.
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