
 LEI MUNICIPAL  N°  625, DE 17 DE SETEMBRO DE 2007

DISPÕE  SOBRE  O  PROGRAMA  DE  INCENTIVOS  À 
PRODUÇÃO  AGRÍCOLA  E  AGROPECUÁRIA  NO 
MUNICÍPIO  DE  SUL  BRASIL,  OBJETIVANDO  A 
GERAÇÃO  DE  EMPREGO  E  RENDA,  O 
DESENVOLVIMENTO  DA  PRODUÇÃO  E  O 
INCREMENTO  NO  MOVIMENTO  ECONÔMICO  DO 
MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DELCI ANTONIO VALENTINI,  Prefeito  Municipal  de Sul 
Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, faz saber a todos 
os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores votou, aprovou e 
sanciona a seguinte Lei:

Art.  1° -  Fica  o  Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal 
autorizado a implantar o PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À PRODUÇÃO 
AGRÍCOLA E AGROPECUÁRIA, através do auxílio, com serviços de hora máquina, 
na atividade agrícola e na construção de aviários, chiqueiros, galpões, estábulos 
e outras construções que objetivam a produção agropecuária no Município de Sul 
Brasil-SC.,  como forma  de  geração  e  emprego   e  renda  no  meio  rural  e  o 
desenvolvimento da produção agrícola e agropecuária, através  do aumento da 
produção  nessas  atividades  e  um  incremento  do  movimento  econômico  do 
Município. 

Parágrafo único – O Programa Municipal de Incentivo a 
Produção Agrícola e Agropecuária, consiste:

I  –  Auxílio  aos  agricultores,  no  montante  de  R$  70,00 
(setenta reais), na execução de horas máquina na atividade agrícola, conforme 
custo da hora máquina fixado por decreto do Executivo Municipal.

II – Execução da terraplanagem para construção de aviários, 
chiqueiros, galpões, estábulos e outras construções que tenham por objetivo a 
produção agropecuária,  sendo  subsidiada  100% (cem por  cento)  da  referida 
despesa. 

ART. 2° - Para fazer jus aos benefícios constantes desta lei 
o agricultor deverá comprovar, com documento fiscal, a venda de produtos no 
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a compra de produtos no comércio 
no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
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Art.  3°  -  O Município  efetuará  os  serviços,  descritos  no 
parágrafo único do artigo 1° desta Lei, com máquinas da municipalidade ou com 
maquinários contratado de terceiros, mediante processo legal.

ART. 4° -  As terraplanagens  serão realizadas em áreas 
com viabilidade técnica e previamente aprovadas pelos técnicos da Secretaria 
Municipal de Agricultura, atendidas as questões da legislação ambiental. 

ART.  5°  -  O  agricultor  que  estiver  em  débito  com  o 
Município não poderá aderir ao programa de incentivo agrícola e agropecuário 
até  este regularize seu débito. 

ART. 6° -  Fica autorizado ao Chefe do Executivo Municipal 
regulamentara presente lei, através de decreto.

Art.  7° -   Somente  poderão  ser  atendidas,  com  os 
benefícios  desta  lei,  as  propriedades  agrícolas  localizadas  no  território  do 
Município de Sul Brasil-SC., ficando vedada sua aplicação em atividades que não 
sejam da produção agrícola ou agropecuária. 

Art. 8° - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 
correrão por conta de dotação própria prevista no orçamento municipal.

 Art. 9° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Ficam revogadas as disposições em contrário.

          Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil, aos 17 de setembro de 2007.

DELCI ANTONIO VALENTINI
                     Prefeito Municipal  
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