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LEI Nº 1.413, DE 29 DE MARÇO DE 2017. 

 

 Autoriza o Poder Executivo conceder incentivo, 

através do Programa Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Social, para 

expansão da produção agropecuária. 

O Prefeito Municipal. 

 Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado conceder incentivo aos produtores rurais do Município 

de Nova Ramada, através do Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social - 

PRODESES, instituído pela Lei Municipal nº 492, de 28 de janeiro de 2003. 

Art. 2º O incentivo de que trata esta lei, se dará por meio da elaboração de projetos técnicos por 

parte do Município, em prol dos produtores, visando a obtenção de linhas de crédito junto a Instituições 

Financeiras para o aumento da sua produção agropecuária e desenvolvimento do Município. 

Art. 3º Para a obtenção do projeto técnico, através do Município, os produtores deverão possuir 

propriedades, geradoras de produção agropecuária, localizadas no território do Município de Nova 

Ramada. 

Parágrafo único. Para cada beneficiário requerente será concedido, anualmente e de forma 

gratuita, a título de incentivo, o fornecimento de até dois projetos técnicos na área de adubação e 

correção do solo. 

Art. 4º Os interessados deverão fazer requerimento junto à Secretaria Municipal de Agricultura e 

Meio ambiente, comprovando a sua condição de produtor rural, através de Bloco de Produtor Modelo 15, 

do exercício em curso e do anterior, com movimentação nestes, devendo anexar: 

I - Documentos pessoais; 

II - Certidão da Matrícula da área a ser contemplada, Contrato de Arrendamento ou outro 

documento similar;  

III - Análise do solo completa e em vigor da área a ser contemplada; 

IV - Cadastro Ambiental Rural - CAR. 

Art. 5º Os serviços prestados pelo Município, a título de incentivo de que trata esta Lei, serão 

executados desde que o beneficiário atenda as seguintes exigências: 

I - Adquira os insumos agrícolas disponíveis no comércio local; 

II - Esteja regularizado com a Fazenda Municipal; 

III - Esteja cadastrado no Programa Nota Fiscal Gaúcha. 

Art. 6º A municipalidade atenderá os requerimentos de acordo com a ordem cronológica de 

protocolo e disponibilidade de recursos do órgão financiador. 

Art. 7º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias. 

Art. 8° Esta Lei poderá ser regulamentada por Decreto Executivo. 

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

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 29 de Março 

de 2017. 
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Registre-se e Publique-se: 

 

              Marinez de Lima Rubert 
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