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LEI MUNICIPAL N° 878/2013.
Setor de licitações e C=n=tr~

"AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR
CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO
VIGENTE, APONTA RECURSOS,
DEFINE CRITÉRIOS DE
DISTRIBUIÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS."

SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de
São José das Missões, Estado do Rio Grande do SuIIRS, no uso de suas
atribuições legais, FAÇO SABER, que no cumprimento ao disposto no artigo
n? 65, Inciso IV, da Lei Orgânica, que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI

Art. 1°. - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir
crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil
Reais), com abertura da seguinte dotação orçamentária:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
2009 - Incentivo a Produção Leiteira \
0501 20601 0095 200933903000000000 1280 - Material de Consumo R$
100.000,00 (Cem Mil Reais).

Art. 2°. - Servirá de recursos para dar cobertura à referida
suplementação de verba o valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), relativo
ao termo de convênio n." 777306/2012, vinculada a proposta SICONV n."
047925/2012, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. I

/ , .Art. 3°. - O projeto em questão será regido pelos crítéri s a
/seguir elencados: '!
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a) O insumo (calcário) a ser adquirido será destinado a produtores de leite,
e ou derivados, residentes e com bloco de produtor registrado no Município
de São José das Missões/RS;
b) Para fins de cadastro será exigido comprovação através de DAP, e
bloco de produtor com a respectiva contra-nota dos referidos produtos, nota
emitida até o mês de abril de 2013;
c) Serão priorizados agricultores familiares com até dois módulos rurais
de terras;
d) O benefício será limitado em até 7tn por produtor;
e) Será obrigatória a realização de análise química da área a ser
recuperada;
f) Será utilizada como 'critério para classificação dos beneficiários a
participação em curso de capacitação para bacia leiteira e solos, a ser
realizada por técnicos da área;

Art, 4°0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5°0 - Revogam-se as dis -º_~içõesem contrário.
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