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Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

CGC 77.811.416/0001-44

LEIN.o 055/99

Súmula: Autoriza o chefe do Poder Executi-
vo Municipal a conceder incentivo
à implantação de Programas de
Aviários no município e dá outras
providências.

A Câmara Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte

LEI:

Art. 10 - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a conce-
der Incentivo à implantação de Programas de aviários no Município, com o forneci-
mento de materiais de construção, tais como: telhas de barro, gOivos, areia e ainda
terraplanagem no local da instalação do aviário.

Art. 20 - O incentivo visa proporcionar ao produtor a implanta-
ção de uma atividade complementar, aumento de renda e produção de matéria orgâ-
nica.

Art. 30 O Incentivo a que se refere esta Lei, será através do
sistema de equivalência troca por sacas de milho comerdal, cujo pagamento deverá
ser feito através de DAM - (documento do Arrecadação Municipal), da seguinte for-
ma:

a) Para cada milheiro de telhas de barro forneddo, o produtor
pagará o equivalente a 10 (dez) sacas de milho comercial;

b) Para cada m3 da areia, o produtor pagará o equivalente a
02 (duas) sacas de milho comercial.

c) Para cada milheiro de telhas tipo goivo, (para cumeeiras) o
produtor pagará o equivalente a 12 (doze) sacas de milho
comercial.

9 lOCada saca de milho comercial, acima referida, corresponde
e 60 Kg. (sessenta quilogramas) e, o valor da conversão será sempre o preço mínimo
vigente da época da liquidação .
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9 2° O prazo máximo para resgate da dívida será de 36 (trinta e
seis) meses, a qual constará de termo de confissão de dívida arquivado junto a Se-
cretaria Municipal de Agricultura.

Art. 3° - Terá acesso a este Programa de Incentivo, todo o pro-
dutor rural que apresentar projeto técnico de construção do aviário juntamente com
projeto de viabilidade técnica e orçamento discriminado dos materiais a serem utili-
zados, além de garantia de comercialização mediante apresentação de documento
comprobatório e, não esteja em debito com a Municipalidade.

Art. 4° - Cada produtor cadastrado terá direito a apenas um
aviário para criação de aves de corte e um aviário para aves de postura.

Art. 5° - Caberá à Secretaria Municipal de Agricultura, o cadas-
tramento e o controle dos beneficiários, bem como a verificação da execução dos
mesmo após sua liberação, que deverá ocorrer até 06 (seis) meses de entrega dos
materiais.

Art. 6° - A concessão dos incentivos desta Lei, estarão sujeitos à
arrecadação do Município.

Art. 70 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
Aos dez dias do mês de Setembro de hum mil novecentos e noventa e nove.

.-..&- ••.
EUGENIO SECCO

Prefeito Municipal
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