
Art. 2º- A Prefeitura se propõe a fazer a doação de 05 (cill
co) toneladas de calcário, para esses agricultores que possuam até 05 ha (cinco hectá
res) de terra e a quantidade que o produtor necessitar a mais das 05 (cinco) tonelada
doadas, até o máximo de 10 (dez), serão pagas para o Município.

~. Art. 3º- A Prefeitura Municipal se propõe a financiar: 01

(um) saco de milho; 04 (quatro) sacos de adubo; 02 (dois) sacos de Uréia.
Art. 4º- A quantidade a mais de calcário, além das 05 (cin-

co) toneladas doadas, também serão financiados.
Art. 5º- O prazo para a amortização do financiamento não po-

derá exceder a dois anos, sendo que, 50% (cinquenta por cento) deverá ser pago até o
dia 30 de maio do ano subsequente ao financiamento e o restante de 50% (cinquenta por
cento), deverão ser pagos até o máximo um ano após o primeiro vencimento.

Art. 6º- No dia da assinatura do contrato, o valor corres-
pondente ao objeto financiado será calculado pelo preço mínimo do milho, transforman-
do-se esse valor em sacas de milho.

Art. 7º- No dia do vencimento das parcelas será tomada o
número de sacos de milho multiplicado pelo preço mínimo oficial daquela data.

Art. 8Q- Para ser beneficiado, o agricultor deverá preencher
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"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER AU-
xILIO PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS".

LEI MUNICIPAL Nº. 302/99

CARLOS FERNANDES PICOLOTTO, Prefeito Municipal de São José
das Missões - RS:

Faço saber no cumprimento ao disposto no Art. 65, IV da Lei
Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de vereadores aprovou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte,

LEI:

Art. 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxí-
lio aos agricultores do Município de São José das Missões, que possuam até 5,0 ha. (
cinco hectares) de terra.

os seguintes requisitos:
a) Constituir família;
b) estar quites junto a Secretaria da Agricultura;~------------------------------------------------------------~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~..~.~.~.~---~
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c) Apresentar documentação comprovando ser proprietário da área de terras.
Art. 9º- As despesas decorrentes da aplicação da presente

Lei, correrão por conta da Dotação Orçamentária Própria.
Art. 10º- A presente Lei entrará em vigor na data de sua

Art. 11º- Revogam-se as disposições em contrário.

04 de agosto de 1999_
"-GABINETE DO PREFEITO ~NICIPAl DE SAO JOSE DAS MISSOES, aos
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Prefeito Municipal
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publicação.

UQUE-SE:

n. de Administração.
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