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Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D10E5TE

CNPJ 77.817.476/0001-44

ADM. ~.!I01-20~ _

LEIN° 023/2001

Súmula -Instituí Progri;lmi;lMuniçipi;ll de
Incentivo à Cotonicultura e dá
outras providências •

A Çâmi;lri;l Muniçipi;ll de Dii;lmi;lnte do Oeste, Esti;ldo
do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte

LEI

Art. 10 - Fica instituído o Programa Municipal de Incentivo à Cotonicultura -
PRÓ ALGODÃO, com a finalidade de subsidiar o plantio de algodão, através da
distribuição de sementes, visando o aumento da produção, a geração de valor
adicionado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICMS para o Município
e renda para o agricultor.

Art. 2° - Poderão pleitei;lr os benefíçios desti;l Lei, o i;lgriçu1torque se enql,Ji;l(iri;lr
nas seguintes condições:
a) não possuir área superior a 50 ha. residir na propriedade;
b) não possuir renda familiar mensal superior a um salário mínimo por
dependente;
c)possuírem conservação de solo adequada, não importando serem arrendatários
ou proprietários;
d) efetuarem a tríplice lavagem nas embalagens de agrotóxicos e possuírem na
propriedade local apropriado para guarda das embalagens vazias;
e) comprovar mediante nota fiscal a venda dos produtos agro-pecuários com
Município de origem Diamante do Oeste;
f) estar em dia com o cadastro da Secretaria Municipal de Agricultura;
gJ estar em dia com Tributos Munidpais;
h) possuindo rebanho de bovinos, o produtor deverá manter em dia a vacinação
contra a febre aftosa.
i) no caso do beneficiário ser arrendatário, o proprietário da terra deverá ser
fiador dOSbenefícios previsto nestii Lei

Art. 3° - Os pedidos serão recebidos e protocolados na Secretaria Municipal de
Agricultura, órgão gestor do Programa, que terá como incumbência apreciar,
deliberar e emitir parecer sobre a viabilidade ou não do atendimento do pedido,
cuja decisão será submetida a apreCiação do COMADI - Conselho Municipal dos
Agricultores de Dfamante do Oeste.

Art. 4° - O beneficii;ldo deverá restituir i;l0 MunicÍpio o vi;llor das sementes dii
seguinte forma:
ii} i;lté 15 de i;lbril de 2002 - çom desconto de 50°/1;>(çinquentii por çento);
b) até 30 de abril de 2002 - com desconto de 35% (trinta e cinco por cento);
c) até 30 de maio de 2002 - com desconto de 20% (vinte por cento);
d) após 30 de maio de 2002 - sem nenhum desconto.
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Art. 5° - O agricultor, que por qualquer motivo deixar de utilizar, ou utilizar
indevidamente, os benefícios previstos nesta Lei, ficará impedido de participar de
qualquer programa de natureza assemelhada por prazo de até três (03) anos,
alem da obrigação de restituir o Município imediatamente. -

Art. 6° - Cada produtor será beneficiado com até 40 (quarenta) quilogramas de
semente selecionada por propriedade.

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as
disposições em contrário.

Gabinete dQ PrefeitQ M\lniçilN'l de D~",-nteD' eE$t~ dQ P.r.ná,
aos trinta dias do mês d o o ano de dois mi m.

.'

•

•

GI
Prefeito Municipal

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 597 - Fone/Fax (Oxx45) 272-1141 - CEP 85896-000 - DIAMANTE D'OESTE - PARANÁ


	00000001
	00000002

