
                                      LEI N°°°° 514/2003                                                      de 30 de Abril de 2003. 
 

“DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE INCENTIVO A CRIAÇÃO DE SUÍNOS, 
ALTERA A LEI MUNICIPAL N°°°° 301/2001 E A LEI MUNICIPAL N°°°° 311/2001, e dá 
outras providências”. 

 
OLYNTHO FIORIN, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA EM EXERCÍCIO, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. 
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte; 
 

 
LEI: 

 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar alteração dos contratos firmados através do Programa de 
Incentivo á Criação de Suínos – PROCRISU, criado pela Lei Municipal n° 301/2001, de 06 de março de 2001, 
alterada pela Lei Municipal n° 311/2001, de 04 de abril de 2001, alterando o índice de correção para 6% (seis 
por cento) ao ano, para pagamento até a data do vencimento de cada parcela e pagamento em parcela única. 
 
Parágrafo Único – A redução altera os contratos em vigência e ficará vinculada ao pagamento até o vencimento 
das parcelas. Após o vencimento permanece em vigor as condições iniciais estabelecidas no contrato. 
 
Art. 2° - Fica também o Poder Executivo autorizado a converter os valores dos empréstimos a serem 
concedidos através do Programa de Incentivo a Criação de Suínos – PROCRISU, criado pela Lei n° 301/2001, 
de 06 de março de 2001, alterada pela Lei n° 311/2001, de 04 de abril de 2001, em Kg de milho, com base no 
preço mínimo estabelecido pela política de preços do Governo Federal. 
 
§ 1° – O valor será convertido em Kg de milho pelo preço mínimo do milho do dia da assinatura do contrato e 
revertido pelo preço do dia do vencimento conforme o contrato. 
 
§ 2° – O pagamento do parcelamento poderá ser efetuado em até três anos, sendo seus vencimentos nas datas 
correspondentes ao do recebimento dos equipamentos/materiais ou do recebimento dos recursos financeiros, 
sendo divididos em três parcelas iguais. 
 
§ 3° - A conversão de que trata este artigo aplica-se aos Contratos a serem assinados após a data da 
promulgação da presente Lei. 
 
§ 4° – No caso de atraso no pagamento das parcelas, serão aplicadas penalidades previstas no Código 
Tributário Municipal. 
 
Art.3° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o artigo 7° da Lei Municipal n° 301/2001 e o 
artigo 1° da Lei Municipal n° 311/2001. 
 
Art.4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em 
30 de abril de 2003. 
 

 OLYNTHO FIORIN 
     Prefeito Municipal em Exercício                 

 
 

     Registre-se e Publique-se: 
 

             Adriana Cristine Mäger                         
  Sec. Mun. de Administração e Planejamento 


