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LEI NR 013/95

Paraná

A CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D~OESTE aprovou, e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

,
SlJMULA: DISPOE SOBRE A O PROGRAMA DE

CENTIVO A IRRlGAcnO AOS PEQUENOS
MSDIOS PRODUTORES RURAIS.

IN-
E

ART. 12 Fica criado o PROGRAMA DE INCENTIVO A IRRlGA-
CitO no Municipio de Diamante D'Oeste.

PARAGRAFO CHICO - São beneficiários do Programa de que tra-
ta o" Caput " deste artigo os pequenos e médios
Produtores rurais do Municipio, respeitadas as exi-
gências previstas no ART. 5Q desta Lei.

I

ART. 22

ART. 32

São objetivos do Programa:

I - Incentivar a produção de hortifrutigranjei-
ros;

11 Diversificar a produção e aumentar a renda
dos produtores;

111 - Introduzir outras culturas às existentes;

IV - Fixar o homem do campo em seu "habitat";

Os incentivos de que trata o ART. 12 desta Lei são
os seguintes:

.' I Concessão de subsidios na ordem de 50% (cin-
quenta por cento) dos custos na compra de
equipamentos para a instalação de sistemas de
irrigação, mediante a apresentação de orça
mento prévio;

11 Construção de açudes para a captação de água;

111 - Prestação de assitência técnica;
~' PARAGRAFO CHICO - Os

"Caput"
área não
drados) .

incentivos de que trata os incisos do
deste artigo serão limitados ao cultivo de
superior a 10.000 m2. (dez mil metros qua
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ART. 4Q São agentes do Programa:
I - A Secretaria Estadual de Agricultura e doAbastecimento;
II A Secretaria Municipal de Agricultura;

II - Enquadrar-se na classificação de pequeno ou
médio produtor no Municlpio;

I - Inscrever-se previamente na Secretaria de A-
gricultura, onde serão classificados;,

ART. 5Q Para integrar o Programa previsto nesta
beneficiários deverão cumprir os seguintestos:

Lei, os
requisi

III - Possuir água suficiente para instalação do
sistema de irrigação;

IV - SUjeitar-se à prévia Vistoria técnica da pro-
priedade, por parte da Secretaria Municipalda Agricultura;

ART. 7Q

V - Dispor de recursos ou responsabilizar-se pela
contrapartida dos custos do sistema;

Para a cobertura das despesas decorrentes da apli-
cação do Programa de Incentivo à irrigação serão
utilizados recursos previstos no orçamento-programade 1995.

I

ART. 6Q Os
rão
com

produtores aptos a integrarem o Programa firma
termo de compromisso com o Munic1pio de acordo
a Secretaria Municipal de Agricultura;

ART. BQ Esta Lei entra em vigor na data de sua públicação,revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE O'OESTE,
Aos, quatorze dias do mês de junho de 1995.

E~_CES~:=
PREFEITO MUNICIPAL
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