
   LEI MUNICIPAL N° 709, DE 11 DE SETEMBRO DE 2009  .  

INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO A PISCICULTURA NO 
MUNICÍPIO DE SUL BRASIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1°.   Fica instituído o Programa Municipal de incentivo a piscicultura, 
regido nos termos da presente Lei, seus regulamentos e das normas administrativas dele 
decorrentes  e  tem por  finalidade  auxiliar  os  produtores  com ampliação,  reformas  e 
abertura de açudes e tanques, proporcionando renda alternativa a pequena propriedade 
rural. 

Art. 2°. O Programa Municipal de Incentivo a Piscicultura têm por objetivos:
I –  Fomentar a atividade pesqueira;
II –  Melhorar os açudes existentes e a abertura de novos tanques de açudagem;
III – Capacitar os agricultores e agricultoras familiares na atividade pesqueira; 
IV – Aumentar a produção de peixe por área alagada;
V – Realizar a abertura e proteção de reservatórios de água, garantindo o abastecimento 
sustentável de água durante todo o ano;
VI – Produzir proteínas de qualidade  a um custo reduzido;
VII – Melhorar a oferta de alimentos, incentivando o consumo de pescado através de 
hábitos mais saudáveis de alimentação;
VIII – Consolidar um mercado consumidor,  através da criação e comercialização do 
pescado em nosso município, através de feiras de peixes para a população;

Art. 3°.   O Programa Municipal de Incentivo a Piscicultura será executado 
diretamente pelo Município, dividindo o trabalho em três etapas: 1). Diagnóstico, análise 
e elaboração do projeto; 2). Aprovação e execução das obras; 3). Acompanhamento da 
evolução e fiscalização do cumprimento das metas do programa.

Art.  4°. O  Programa  será  desenvolvido  no  território  do  Município,  em 
propriedades  que  possuem recursos  hídricos  de  uso  particular  ou  comum,  atingindo 
todas as famílias que desejarem  incrementar a renda familiar. 

Art. 5°.  À Prefeitura Municipal compete  coordenar o Programa, bem como 
fornecer assistência técnica para os projetos e execução das obras, recursos humanos 
para a mão de obra, máquinas e equipamento necessários para execução dos açudes e 
tanques, principalmente serviços de máquinas da prefeitura.



Art. 6°  Para usufruir dos benefícios desta lei, o agricultor deverá  atender os 
seguintes requisitos:

I - não estar em dívida ativa com o Município;
II - Deverá cadastrar-se com antecedência junto ao Departamento 

Municipal de Agricultura;
III - Residir ou trabalhar no Município de Sul Brasil-SC.;
IV - Possuir bloco de produtor rural, tendo emitido nota fiscal de 

venda de produtos no ano que ingressar no programa;

Art.  7°.  A execução do Programa  se  dará  de   acordo com o interesse 
público,  a  elaboração  dos  projetos  e  atendidas  as  disponibilidades  financeiras  do 
Município e respectivas dotações orçamentárias.

Art. 8°. Os proprietários serão convocados para ingressarem no programa, 
comprometendo-se a auxiliar e fiscalizar sua execução.

Art. 9°.  As autoridades incumbidas da fiscalização e inspeção do programa, 
no exercício de suas funções, terão acesso livre às propriedades públicas ou privadas.

Art. 10°.  Fica  autorizado o Executivo Municipal, através de decreto, baixar 
normas visando regulamentar a presente Lei.

Art. 11.  As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta 
de dotação própria prevista no orçamento municipal.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13 – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil, 11 de setembro de 2009.

         JOBERT PERUZZO
              Prefeito Municipal
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