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Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
CGC 77.817.476/0001-44

LEI N.o050/99

SÚMULA: Institui o Fundo Municipal de Aval e
dá outras providências.

•
o Povo do Município de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, por

seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu
nome, sanciona a seguinte

LEI:

CAPÍTULO 1
DAS FINAUDADES E DIRETRIZES GERAIS

Art. 1° - Fica instituído o Fundo, Municipal de Aval para garantir a
execução de programas de financiamento aos mini e pequenos agricultores do Municí-
pio de Diamante D'Oeste, em consonância com o Plano Municipal de Desenvolvimento
Agropecuário.
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Art. 2° - O Plano Municipal de Desenvolvimento Agropecuário,
previsto no artigo anterior, tem por finalidade:

I - diagnosticar as potencialidades do município;
II - definir prioridades e necessidades do setor rural;
IH - estabelecer procedimentos e deflagrar ações indispensáveis

ao desenvolvimento auto-sustentado do setor agropecuário
segundo suas potencialidades;

IV - Proporcionar aos mini e pequenos produtores, condições fi-
nanceiras para o desenvolvimento sustentado dos projetos
da atividades rural.

concessão de financiamento exclusivamente aos setores pro-
dutivos do Município;
tratamento preferencial às atividades produtivas de mini e
pequenos empreendimentos municipais, especialmente à
produção agrícola através de produtores que vivem em regi-
me de economia familiar, segundo as normas do PRONAF;
conjugação do crédito com a assistência técnica especializa-
da para cada projeto;

lI-

IH-

Art. 3° - Respeitadas as disposições do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF e do Programa Municipal de Desenvol-
vimento Agropecuário, serão observadas as seguintes diretrizes na formulação do Pro-
grama de Financiamento:
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IV - apoio à criação de novos centros, atividades e pólos dinâmi-
cos no Município, que estimulem a redução das disparidades
regionais de renda;

V - preservação do meio ambiente.

CAPÍTULO II
DAS MODALIDADES

Art. 4° - O Fundo se destina a:
I - cobertura de operações de crédito garantidas pela concessão

de aval junto a Instituições Financeiras e/ou a Cooperativas
de Crédito, com agências em Diamante D'Oeste, procedidas
pelos beneficiários;

II - realização de operações de crédito no sistema rotativo por
meio de equivalência produto/cereais ou juros compatíveis,
com instituições financeiras e/ou operações de crédito com
agência no município;

III - fomento de atividades produtivas de mui e pequeno porte,
visando a geração de empregos e o aumento de renda para
trabalhadores e produtores;

IV - apoio à criação de novos centros, atividades e pólos de des-
envolvimento do município, que estimulem reduções das dis-
paridades regionais de renda;

V - incentivo à dinamização e diversificação de atividades eco-
nômicas;

VI - capacitação de produtores, no sentido de aprimorar seus co-
nhecimentos, oferecendo-lhes novas tecnologias relativas ao
processo produtivo;

VII - pagamento de débitos avalizados na forma desta lei, não
honrados pelos tomadores.

Parágrafo Único - O Fundo Municipal de Aval, será depositado
na conta do FUNDEAGFROe será utilizado para pagamento de débitos contraídos no
Pronafinho e outros financiamento equivalentes, junto a agências bancárias, não honra-
dos pelos seus tomadores, caso o saldo seja positivo, ao findar os contratos (final de ci-
clo de cada cultura) o valor será destinado a atividades produtivas do município, a cri-
tério do Conselho Municipal da Agricultura.

CAPÍTULO 111
DOS BENEFICIÁRIOS

Art. 5° - São beneficiários da concessão do aval, pelo Fundo Muni-
cipal de Aval, os produtores que desenvolvam atividades produtivas no setor agropecu-
ário.

Parágrafo Único - Para efeito de classificação quanto ao porte
do beneficiário contemplado com garantia pelo Fundo Municipal de Aval, os proprietári-
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os e arrendatários com contrato registrado, que fazem a exploração de área rural até o
limite de 4 módulos fiscais e com 80% (oitenta por cento) da renda obtida na agrope-
cuária.

CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS EAPLICAçÕeS

Art. 6°- Constituem fontes de recursos do Fundo Municipal de
Aval:

I - quaisquer doações entidades públicas que desejem participar
de programas de redução de disparidades sociais;

II - rendimentos gerados por aplicações financeiras do rendi-
mentos disponíveis;

III - receitas orçamentárias da Secretaria Municipal da Agricultura
e Meio Ambiente, na ordem de 5% do total financiado;

IV - 5% (cinco por cento) do total dos recursos obtidos pelos
produtores rurais através de financiamento;

V - receitas oriundas de restituição de incentivos aos agricultores
do município .

Parágrafo Único - O Fundo Assumirá os riscos operacionais dos
financiamentos até o limite total contraídos pelos beneficiários

CAPÍTULO V
DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 7° - Cabe ao Conselho Municipal de Agricultura e Meio Ambi-
ente:

I - estabelecer prioridades de aplicação dos recursos do Fundo,
nos termos desta lei; analisar e enquadrar os projetos e
pleitos recebidos dos proponentes;

II - analisar e enquadrar os projetos e pleitos recebidos dos pro-
ponentes;

III - avaliar os resultados obtidos;
IV - fiscalizar os objetivos, garantindo a correta utilização dos re-

cursos avalizados;
V - aprovar os balancetes mensais e os balanços anuais do Fun-

do, bem como fiscalizar a execução orçamentária a aplicação
dos recursos; prestar contas ao Executivo com a apresenta-
ção dos balancetes e balanços financeiros anuais;

VI - receitas oriundas de restituição de incentivos aos agricultores
do município.

Parágrafo Único - Parágrafo Único - A movimentação dos recur-
sos do Fundo cabe aos titulares, conforme Lei Municipal que institui o FUNDEAGRO.
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CAPÍTULO VI
DA DISSOLUÇÃO DO FUNDO

Art. 8° - O Município, através do Conselho da Agricultura e Meio
Ambiente, e com antecedência mínima de 90 (noventa) dias poderá decretar, por
quaisquer motivos, a dissolução do Fundo, cessando todas as suas atividades.

Art. 9° - Decretada a dissolução do Fundo, este somente estará
definitivamente extinto quando houver a quitação geral de suas obrigações, junto a
quaisquer instituições financeiras.

Art. 10° - O saldo apurado em contas correntes do Fundo terá sua
destinação em atividades correntes do Fundo terá sua destinação em atividades produ-
tivas do município a critério do Conselho Municipal da Agricultura o Meio Ambiente.

CAPITULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 11° - facultativa a opção dos contemplados pelo Fundo Muni-
• cipal de Aval, a adesão a seguro de pessoa física, em função dos financiamentos avali-

zados pelo referido Fundo.

Art. 12° - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Muni-
cipal da Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 13° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

•
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

Ao primeiro dia do mês de setembro de hu vecentos noventa e nove .

NIO SECCO
refeito Municipal
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