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LEI N° 09/2007

INSTITUIo PROGRAMARENDAFÁCILEDÁOUTRASPROVIDÊNCIAS.

A CÂMARAMUNICIPALDEDIAMANTEDOOESTE,ESTADODOPARANÁ,APROVOUE
Eu PREFEITOMUNICIPAL,SANCIONOA SEGUINTE.

LEI

Art. 1° - Fica instituído o Programa Renda Fácil no âmbito da Secretaria
Municipal de Agricultura que abrange o Projeto Leite a Pasto para atender a atividade
bovinocultura de leite e o Projeto de Fruticultura para atender a atividade de produção de
Uva explorada pela agricultura familiar no Município.

Art. 2° - Para participar do programa ora instituído o agricultor deve
comprovar que seja possuidor de ate um modulo fiscal, ou seja, 18 hectares de área,
independentemente de ser proprietário, arrendatário ou meeiro, desde que possua Bloco
de Produtor Rural no Município de Diamante do Oeste.

Art. 3° - No Projeto Leite a Pasto serão atendidos ate 50 produtores ano e
no Projeto de Fruticultura serão atendidos ate 13 produtores ano, que deverão ser
selecionados e aprovados pelo Conselho Municipal da Agricultura de Diamante do Oeste
- COMADI.

Art. 4° - Para execução do Programa Renda Fácil, o Municipio dará como
incentivo o percentual de 80% (oitenta por cento) nos itens descritos nos Projetos, onde
constam à especificação Prefeitura/Produtor (item 9 - ORÇAMENTO - FONTE DO
RECURSO), de acordo projeto aprovado pelo COMADI, parte integrante desta Lei.

Art. 5° - Para cobertura dos programas ora criados, serão utilízados os
recursos orçamentários previstos no orçamento geral do município, destinados a
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Diamante do Oeste, 18 de Junho de 2007.

FAUSTINO RO RIGUES DE MAGALHÃES
Prefeito Municipal
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