
                         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 1.391.12, de 11 de maio de 2012. 
 

  

Altera o Artigo 3º, da Lei Municipal 1.272.11, que 

Criou o Programa de Incentivo à Recuperação e 

Correção de Solos. 

 

 Art. 1º - O artigo 3º da Lei Municipal 1.272.11, de 27 de julho de 

2011, fica alterado, passando a ter a seguinte redação: 

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

químico, cloreto de potássio, fósforo e adubo orgânico, obedecendo os 

seguintes critérios: 

a) – Calcário: 

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. 

 

b) Adubo químico, cloreto de potássio, fósforo: 

  

I- Entrega de até 500 quilogramas por 

produtor, observando-se a inscrição estadual de produtor 

rural vigente na época do pedido; 



II- Os produtos serão adquiridos pelo 

Município e serão retirados 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- Os produtos serão distribuídos 

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 os produtos 

descritos no item “b”, 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. 

 

b) Adubo orgânico: 

  



IX- Entrega de até 01 (uma) tonelada (1000 

Kg) por produtor, observando-se a inscrição estadual de 

produtor rural vigente na época do pedido; 

X- O produto será adquirido pelo Município 

e será retirado pelo produtor junto ao fornecedor vencedor 

do certame licitatório; 

XI- O produtor rural devidamente inscrito e 

selecionado dentro das normas deste programa, ficará 

incumbido de distribuí-lo em sua propriedade; 

XII- Os beneficiários não poderão ter área 

superior a 64 hectares (04 módulos rurais); 

XIII- 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; 

XIV- Inicialmente receberá o produto descritos 

no item “c”, os produtores com menor área, na 

conformidade da quantificação constante na inscrição 

estadual de produtor rural vigente; 

XV- Serão consideradas somente áreas com 

culturas anuais, pastagens cultivadas, cana-de-açúcar e 

pomares comerciais; 

XVI- - As áreas com pastagens naturais 

somente obterão os incentivos desta Lei para projetos de 

introdução de outras espécies de pastagens.” 



 

              Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
                                               Gabinete da Prefeita, 11 de maio de 2012. 
   
 
 
                                                                        Dilse Klein Bicigo 
                                                                       Prefeita Municipal 
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              Micheli Groth Fardo 
Assessora Especial de Gabinete 
 
 


