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LEI N" 15/2009
22/05/2009
SÚMULA: Institui Programa de Distribuição
de Semente de Aveia, para o ano de 2009, e
da outras providencias.

A Câmara Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná aprovou e eu
Inês Gomes Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:

ART. 1° Fica Instituido o Programa Municipal de Distribuição de sementes de Aveia,
para o ano de 2009, com oportunidade de beneficiar os pequenos produtores, com
novas alternativas de produção, renda e como principal conseqüência a melhor ali-
mentação do rebanho leiteiro.
Parágrafo Único: Considera-se-à, para efeitos desta Lei, pequeno agricultor aquele
que possui área de atê O I (um) módulo fiscal.

ART.2° - O Programa de Distribuição de Aveia consistirá nas seguintes ações:
I - Distribuição de sementes;
II - Acompanhamento Têcnico.

S 1° - A distribuição de sementes será de no máximo 05 (cinco) sacas por produtor;

• S 2° - O Municipio subsidiarã atê 50% (cinqüenta por cento) da semente adquirida por
cada produtor;
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d ano de dois mil e nove.

Gabinete da Prefeit
Aos vinte e dois dias do

ART. 3° - Os produtores interessados na obtenção da semente de aveia, deverã apre-
sentar junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente ou no Departa-
mento de Tributação os seguintes documentos:
I - Cadastro no CAD-PRO, efetuado junto ao Departamento de Tributação;
II - Documento da Propriedade, onde vai efetuar o plantio da semente. (Matrícula,
contrato ou bloco de produ tor).
III - Certidão Negativa de Tributos Municipais.
ART. 4° - O Poder Executivo Municipal baixará os atos e demais instruções para à
execução desta Lei.

S 3° - O produtor deverá recolher o valor correspondente a 50% (cinqüenta por cento)
da semente adquirida atravês de DAM- Documento de Arrecadação Municipal.

ART 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando na integra a
Lei n° 005/2001.
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) - Módulo rIScaI se refere a 18 (dezoito hectares).
Fonte' INST1TUTO EMATER.
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