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DECRETO N° 037/2003

SÚMULA - DISPÕE SOBRE INCENTIVO À PISCICULTURA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

o Prefeito Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, e

Considerando o disposto no artigo 5° da Lei Municipal nO025 de 23
de novembro de 2001,

DECRETA:

Art. 10 - Para a consecução dos objetivos previstos na ação "Incentivo a
Piscicultura", constante da Lei Municipal nO 25 de 23/11/01, Plano Plurianual, a
Administração Municipal adotará os critérios definidos neste Decreto.

Art. 20 - Para requerer os benefícios os produtores interessados devem se
enquadrar nos seguintes requisitos:

a) possuir na propriedade sistema adequado de conservação de solo;
b) não possuir açude;
c) possuir pelo menos 80% de seus rendimentos provenientes da

Agropecuária;
d) comprometer-se em participar nos treinamentos de capacitação de

piscicultores;
e) comprovar mediante notas fiscais a venda dos produtos agropecuários com

Município de origem Diamante D'Oeste;
f) Efetuar a tríplice lavagem nas embalagens de agrotóxicos e armazenamento

adequado das embalagens vazias;
g) Estar em dia com o Cadastro da Secretaria Municipal de Agricultura;
h) Estar em dia com os Tributos Municipais;
i) Quando possuir rebanho de bovinos, o produtor deverá manter em dia a

vacinação contra febre aftosa e brucelose nas fêmeas de até 8 meses;

Art. 30 A seleção dos produtores a serem beneficiados, será elaborada na própria
comunidade, sendo posteriormente avaliada sua viabilidade de atendimento pelo
Conselho Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Diamante D'Oeste -
COMAD!.

Art. 40 - Os beneficiários realizarão o pagamento das horas/máqUina segundo a
sua condição sócio econômica classificada da seguinte forma:
CSE- Condição Sócio Econômica
CSE 1 - Renda mensal de até 2 salários mínimos - 15 litros de óleo diesel por hora
CSE2 - Renda mensal de 2 a 4 salários mínimos - 30 litros de óleo diesel por hora
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CSE 3 - Renda mensal acima de 4 salários mínimos - 45 litros de óleo diesel por
hora.

Art. 5° - Para enquadramento dos produtores nas faixas descritas no artigo
anterior serão utilizados os dados do Censo Municipal realizado pelas Secretarias
da Prefeitura Municipal.

Art. 6° Os benefícios desta Lei limitam-se a 30 (trinta) horas/máquina -
escavadeira hidráulica, por produtor, na primeira etapa.

Art. 7° - Este Decreto passa a vigorar nesta data, revogando-se as disposições em
contrário .•• GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE,

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e três.
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