
Art. 2º - o Fundo Agrícola será o agrupamento de rec ursos destina-
dos a fim de atender a seus objetivos, permitindo:

a - priorizar as propriedades que se sujeitam a uma pro-
gramação de uso de solo, visando sua conservação e recuperação, e proteção da I

~ flora e da fauna, bem como diversificação de cultura;
b - custear a produçãol agropecuária, desde que o Projeto

vise o aumento da produtividade, conjuntamente com manejos de solo para auto-re-
cuperação;

ES1"A.DODO R\O GRANDE DO SUl

PREfEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

de 26 de maio de 1994.

"INSTITUI E CRIA O FUNDO AGRICOLA E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS"

I

AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO,! Prefeito Municipal de São José
das Missões - RS:

Faço saber no cumprimento ao disposto no art. 79, IV, da Lei Orgâ-
nica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte

LEI:

Art. lº - Fica criado o Fundo Ag~ícola, com o objetivo de dezenvol-
vimento a produção e a produtividade agropecuá~ia, educação e meio ambiênte, nas
propriedades localizadas no territótio do Município de São José das Missões ..

c - custear investimentos de recuperação de solo desde
que acompanhados de outras práticas financiadas pelo proprietário, possibilitan-
do aproveitamento máximo dos investimentos;

d - que os recursos financeiros aplicados retornem para
a reaplicação no próprio Fundo;

e - o orçamento do Fundo seja elaborado pelo Conselho Mu
nicipal de agricultura e Meio Ambiênte.
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Art. 3Q - o Fundo Agricola terá suas deliberação feitas pelo Conse-
lho Municipal de agricultura

Art. 4Q - Constituem recursos do Fundo:
a - as dotações orsamentárias da UNIAO, do Estado e do Mu

nicípio a eles destinados;
b - Os rendimentos das aplicações financeirasdas suas '

disponibilidades de caixa;
c - reembolso dos financiamentos concedidos.

Art. 5º - Os recursos do Fundo Agrícola serão depositados em conta
especial em estabelecimento bancário oficial.

Art. 6Q - Os financiamentos a conta do Fundo Agrícola serão libera-
das pelo Secretário Municipal de Agricultura, tendo por base:

a - condições estabelecidas no art. 2º desta lei;
b - estudos e projetos elaborados para cada financiamen-

to e analizados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiênte;
c - a capacidade de produção de cada propriedade;
d - sorteio entre os interessados, feitos pela Secretari

Municipal de Agricultura, quando os recursos forem insuficiêntes para atender a
demanda.

Art. 7º - O valor do financiamento será convertido em volume de
cultura principal a ser cultivada, de acordo com os seguintes critérios:

a - preço mínimo fixado pela Comissão de financiamento d
Produção - CPF - do Governo Federal para o Rio Grande do Sul na data do financia
mento;

b - preço médio de comercialização na semana imediatamen
te anterior, publicada pela Central de abastecimento do Rio Grande do Sul S/A,
quando não for possível aplicar o critério anterior.

Art. 8º - A amortização dos financiamentos será feita conforme os
prazos e juros estipulados pelo Conselho Municipal de Agricultura e Meio Ambiên-
te.
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Art. 9º - A Secretaria Municipal da Fazenda manterá os controles
contábeis, financeiros da movimentação dos recursos do Fundo, aplicando as dispo-
sições legais em vigor.

Art. 10 - As despesas correntes desta Lei correrão por conta da
dotação orsamentária própria da Secretaria Municipal de Agricultura.

Art. 11 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOSf DAS MISSOES, aos 26 de
maio de 1994.

~ SANTOS NETO

PREFEITO MUNICIPAL

NORDEL :\'0 DE QUADROS DOS SANTOS
I

SEC. MUN. DE A[X.1INISTRAÇAO
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