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"Autorizo o Poder Execulito ( i,lpkrntat o
Progro o Guadiões de Sementer no Município de
Itabsioninho e úí outras p.oyi.lências".
O PRIFEITO DO MUNICíPIO Df, ITABAIANINHA, ESTADO Df Sf,RGIPf.
no uso de suas atribuições legais. fâço sâber que a Câmara Municipal de ltabaianinha aprovou e eu.
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. lo. Fica criado o

Programa "Cuardiôes

de Sementes" no Município

de

Itabaianinha. que consiste no fomecimento de sementes selecionadas para pÍodltores ntrais do município.
como forma de incentivo à agriculturâ.

Art.2o. Ficao Poder Executivo Municipal aulorizado a subsidiaro custo das sementes
que serão adquiridas diretarnente pelo Município. que beneficiaÍá preferencialmenle produrores nrrai§.
enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento dâ Agricultura Familiar (PRONAF).
Os produlorcs a selenr benclleiador (lc\crào csrilr rs.r r\i\ r, I,R( )\ \l .
comprovar residênciâ no Municipio de lrabaianinha c as suas propriedades câdaslradas no lnstiruro
Nacional de Colonizaçâo e Reforma Agrária (INCM), Receira Federal e Cadastro Ambienral Rural

An. lo-

(cAR).

Art, 40. O levantamento da demandô de s€mentes ficani a cargo da SecÍetaria
Municipal de Desenrol\imento A8ropccuáÍio e llteio A tbienl. dc llabaianinha. ( ir llqur\rçtio d.§
sementes seá feitâ Pelo Poder Execuli!o. respeitândo a disponibilidade orçâmcnrária dcstinada para ljslt'
fim

AÍ,50, Para habilitar-se ao Programa "Cuardiões de Sementes" pÍoduÍor deve
inscrever-sejunlo a Secretaria Municipalde Desenvolvimento Agropecuário e MeioAmbiente, indicando
a quânlidade de \cmenre\ necessária\ pâra \Lrâ dernârdâ.
Art. óo. As

sementes serão distribuídas atÍavés da Secretaria Municipal de
Desenvolvimenlo Agrop€cuário e Meio Ambiente de llabaianinha. mediante assinaiura de Termo de
Compromisso.

Psrágrâfo Urico. O ptu)dutor rurrl berrellcirlrr,, d§er.á clerLrlirr
Itabaianinha o dobro dâ quantidadc das scnrentes recebidas atra,,es do Programa Cuâ

lo

\tU r!rlr1,, Jr

r(_)es

de Scmente\

Art. 7ô. A devoluçâo do teneficio deverá ser efetuada em semente§. diretamente à
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecufuio e Meio Ambiente de Itâbaianinha. conforme
descrito no Aíi8o 6' desta lei, até o diâ 30 de novembro do ano em que o produtor foi beneficiado pelo
§ lo. A nào devolução das sementes conforme a obrigaçâo assumida no
lei e estabelecido no Termo de Compromisso acarretará aplicâção de multa diáriâ de 50%
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compra das sementes. inscÍição em dívida ati\,a, perda do direito de pâíicipação do programa. alem
de
outras sanções aplicáveis na espécie, até mesmo cobÍançajudicial.
§ 20. As semenles que serào de\olvidas ao mu icipio ser!irào paÍ a lriaçào dc unr
banco de sementes para dar continuidade às ações do progrâma -Cuàídiôes de Sementes...

§30, A

SecretaÍia Municjpal de Desenvolvimcnlo AgropecuáÍio e MeioAnbienre

de ltabaianinha será resçronsável pela operacionâlização do seu armazenamento.

Arr.80. O Executi\,o Municipal llca autorizado a bairar regulanrcnros oU It,flIa\ para
efetivação do programa atrâvés de Decreto. bem como dererminar fiscalização nas propriedades
dos
beneficiários do Programa '.Cuardiões de Semente§,,, sobre a efetiva utilizsÉo d6s sementes pam
o tim

que se destinam.

AÍ. 90 . Os recuÍsos pam efetivaçào do referido projeto serão suponados poÍ dotações
orçamentárias próprias da Secretaria Municipal dc Desen!ol!inrc k) Àgropecuário
e Mcio AlilbreItc.
neste ato fica aberro crédito especial no valor de até R$ g.000,00 (oilo
mil reais)

ilestinados a

atender:

AÇÀo:..........................-..2079 - Foíalecimento da Agriculturâ Familiar
ELEMENTO:...................339030 - Mâleriat de Consuúo
SLJB

ELEMENTO:...... I190301I

FONTE DE RECURSOr..01000l00

Arl. l0

!ludâ\ de ptalrla5

e lnsnnlt)r

Recursos Ordinários

. Esta Lei entrâ em vigor na data de sua publicaçào.
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Senrentes.

Revogam-se âs disposições em contnirio.
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