
DILSE KLEIN BICIGO, Prefeita Municipal de 
Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

  
 
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 
 

 
LEI MUNICIPAL Nº 1.272.11, de 27 de julho de 2011. 

 
 

Cria o Programa de Incentivo à Recuperação 

e Correção de Solos, dispõe sobre objetivos, 

beneficiários e condições gerais, abre Crédito 

Especial no Orçamento de 2011, Inclui Metas 

no Plano Plurianual 2010-2013 e LDO - 2011 

e dá outras providências. 

 

Art. 1º - Fica criado o PROGRAMA DE INCENTIVOS À 

RECUPERAÇÃO E CORREÇÃO DE SOLOS DO MUNICÍPIO DE 

ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL, com os seguintes objetivos: 

 

I - corrigir a acidez dos solos agrícolas; 

II - recuperar a fertilidade das lavouras; 

III - estimular as práticas conservacionistas e de preservação dos 

recursos naturais; 

IV - reduzir a poluição das águas e do meio ambiente em geral; 

V - diminuir os custos da atividade rural, estimulando a 

produtividade; 

VI - aumentar a renda da família rural. 



Art. 2º - São beneficiários do PROGRAMA instituído por esta 

Lei os produtores rurais, proprietários, arrendatários ou possuidores de 

imóveis, que se inscreverem junto à Secretaria Municipal de 

Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, observada a 

disponibilidade de recursos. 

Art. 3º - Os incentivos consistirão no fornecimento  de calcário, 

obedecendo os seguintes critérios: 

I- Entrega de até 8 toneladas por produtor, observando-se 

a inscrição estadual de produtor rural vigente na época 

do pedido; 

II- O calcário será adquirido pelo Município e será retirado 

pelo produtor junto ao fornecedor vencedor do certame 

licitatório; 

III- O produtor rural devidamente inscrito e selecionado 

dentro das normas deste programa, ficará incumbido de 

distribuí-lo em sua propriedade; 

IV- Os beneficiários não poderão ter área superior a 64 

hectares (04 módulos rurais); 

V- O produto será distribuído anualmente, na proporção da 

dotação orçamentária disponível para a aquisição, sendo 

que os produtores que não forem beneficiados no 

exercício fiscal, receberão nos exercícios posteriores; 

VI- Inicialmente receberão o calcário, os produtores com 

menor área, na conformidade da quantificação constante 

na inscrição estadual de produtor rural vigente; 



VII- Serão consideradas somente áreas com culturas anuais, 

pastagens cultivadas, cana-de-açúcar e pomares 

comerciais; 

VIII- - As áreas com pastagens naturais somente obterão os 

incentivos desta Lei para projetos de introdução de 

outras espécies de pastagens. 

 

Art. 4º - Os recursos serão liberados à vista de estudo técnico 

do pedido do interessado devidamente aprovado pelo Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural, contemplando a análise de solo, 

cujo custo da análise química e física será arcado pelo produtor. 

Art. 5º - Para habilitar-se aos incentivos previstos nesta Lei, o 

produtor deverá comprovar situação regular perante a Fazenda 

Municipal. 

 Art. 6º- Incumbirá à Secretaria Municipal da Agricultura, 

Indústria, Comércio e Meio Ambiente, em conjunto com os técnicos da 

EMATER-ASCAR-RS, a fiscalização da efetiva distribuição e aplicação 

do calcário nas respectivas propriedades dos produtos abrangidos pelo 

programa, devendo comunicar eventuais irregularidades ao Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural. 

 

 Art. 7º- Após a aprovação do pedido, o beneficiário terá o 

prazo de até 180 dias para retirar o calcário e proceder à distribuição na 

propriedade, sob pena de alocação para outro interessado. 

 



     Art. 8º- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no 

orçamento-programa do Município, para o exercício de 2011, crédito 

especial no valor de R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), para custeio 

do desenvolvimento do Programa instituído por esta Lei, com a 

seguinte rubrica: 

 

 

Órgão: 06 – Sec. Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e M. 

Amb. 

Unidade: 02 – Departamento  de Agropecuária 

Projeto/Ativ.: 20601002831.136 – Manut. Programa Recuperação Solo 

Elem/Desp: 3.3.90.32.00.0000 – Mat., Bem ou Serviço para Distribuição 

Gratuita – R$ 110.000,00. 

 

 

               Art. 9º - Os recursos necessários para abertura do crédito 

especial autorizado por esta Lei, advirão do Superávit Financeiro de 

2010 – FUNDER.  

 

 

                   Art. 10 - Fica incluída meta no Plano Plurianual de 

Investimentos 2010/2013 e na Lei das Diretrizes Orçamentárias 2011, 

conforme anexos que fazem parte integrante desta Lei. 

 

 

 

 

 



              Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

Gabinete da Prefeita, 27 de julho de 2011. 
 
 
 

 
                                                             Dilse Klein Bicigo 
                                                             Prefeita Municipal 

 
 
 
 

Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
 

 
  

              Marina Schmitt 
Assessora Especial de Gabinete 

 

 


