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Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
CNPJ 77.817.47610001-44

,

LEI 014/2001

Súmula - Institui o Programa
Municipal de Distribuição de
Sementes de Feijão 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 instituído o Programa Municipal de Distribuição de Sementes de Feijão -
PRO-FEUÃO, com a finalidade de oportunizar aos pequenos agricultores novas
alternativas de produção e renda em conseqüência, a elevação da produção de feijão.

Parágrafo Único - Considera-se-á, para efeitos desta Lei, pequeno Agricultor aquele
que possua área de até 21 (vinte e um) alqueires.

Art. 2° - O PRQ-FEUÃO- consistirá na execução das seguintes ações:
I - Distribuição de sementes;

11 - Horas máquinas para o preparo do solo;
111 - Acompanhamento técnico.

!i 1° - A distribuição de sementes será de no máximo 40 (quarenta) kgs por produtor.

!i 2° - As horas máquinas serão utilizadas no preparo de no máximo um hectare, sendo
que o produtor arcará com o custo equivalente a 15 (quinze) litros de diesel por
hora/máquina.

!i 3° - A devolução das sementes ao Município será efetuado da seguinte forma:

1- Pelo valor de R$ 1,80 (Um real e oitenta centavos) o quilo, em parcela única no dia
10/12/2001.

t.
!i 4° - O não pagamento por parte do produtor acarretará na inscrição do débito em
dívida ativa e na sua exclusão de qualquer outro programa Municipal.
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Art. 3° - Os Agricultores interessados na obtenção dos benefícios previstos nesta Lei,
deverão protocolar, em formulário específico junto a Secretaria de Agricultura
acompanhado dos seguintes documentos;
I - Certidão negativa de débitos Municipais;
li -Relaçãodas Notas Fiscais de produtor rural nos últimos doze meses;

~. Art. 4° - O Poder executivo Municipal baixará os atos e demais instruções para a
execução desta Lei.

Art. 50 - Esta lei entra e vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em
contrário.,

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE O'OESTE
Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e um

,
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GENIOSECCO
Prefeito Munidpal
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