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LEI Nº 0715/2021 
 

 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
INSTITUIR O PROGRAMA DE INCENTIVOS À 
CORREÇÃO DE SOLOS DO MUNICÍPIO DE BOA 
VISTA DO BURICÁ E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

 
JOÃO RUDINEI SEHNEM,  Prefeito Municipal de Boa Vista do Buricá, Estado do Rio Grande 

do Sul, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele 

sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º Fica criado o Programa de Incentivos à Correção de Solos do 
Município de Boa Vista do Buricá, com os seguintes objetivos: 

I – corrigir a acidez dos solos agrícolas; 
II – aumentar a fertilidade dos solos; 
III – estimular as práticas conservacionistas e de preservação do solo, da 

água e demais recursos naturais; 
IV – diminuir os custos da atividade rural, estimulando a produtividade; 
V – agregar valor à produção, aumentar a renda familiar e gerar empregos, 

mantendo o produtor rural na atividade rural. 
 
Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fornecer, anualmente, 

subsídios aos produtores rurais: 
I – para calcário, o valor de 16 URM (Unidade de Referência Municipal) por 

tonelada,  limitado a 15 (quinze) toneladas por produtor rural; 
II – fica estabelecido o subsídio para até 100 (cem) produtores por ano, 

conforme limite orçamentário previsto; 
§ 1º A quantidade de calcário a ser aplicada na propriedade deverá obedecer 

a recomendação realizada a cada produtor rural, a partir da interpretação da análise do solo 
realizada pelos técnicos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e/ou Associação 
Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER 
RS. 

§ 2º Os valores subsidiados serão repassados diretamente aos produtores 
rurais, mediante a apresentação da nota fiscal comprovando a aquisição dos insumos, 
contendo no mínimo as seguintes informações: nome, CPF, localidade, produto, quantidade 
recebida e data; e desde que, no momento do repasse, não existam débitos do produtor rural 
para com os cofres públicos municipais. 

 
Art. 3º O Calcário deverá ser comprado em estabelecimentos comerciais 

instalados no Município de Boa Vista do Buricá. 
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Art. 4º Para participação no programa de que trata esta Lei, os produtores 

rurais, regularmente inscritos no Município de Boa Vista do Buricá, deverão: 
I – cadastrar-se no programa através de inscrição junto à Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente; 
II – explorar parcela de terra no Município de Boa Vista do Buricá, na 

condição de proprietário, arrendatário ou possuidor; 
III – não estar em débito com os cofres públicos municipais; 
IV – possuir inscrição estadual de produtor rural ativo e com movimentação 

financeira; 
V – apresentar análise do solo recente indicando a necessidade da correção 

do mesmo, com laudo técnico de interpretação; 
VI – executar práticas conservacionistas e de preservação do solo e demais 

recursos naturais; 
VII – aceitar, antes e após a aplicação dos insumos, a visitação de técnicos 

da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. 
 
Art. 5º Visando oportunizar e beneficiar o maior número possível de 

produtores rurais, caso o número de produtores rurais inscritos seja em número superior ao 
limite orçamentário, será aberta lista de espera, ficando aqueles não beneficiados, 
automaticamente, inseridos na lista de inscrição do exercício seguinte. 

§ 1º Somente poderá ser beneficiado um produtor rural por propriedade rural. 
§ 2º O produtor rural que for beneficiado em um exercício não poderá ser 

beneficiado novamente nos próximos exercícios, até que todos os produtores interessados e 
devidamente inscritos no programa sejam subsidiados. 

 
Art. 6º Os insumos recebidos devem ser aplicados exclusivamente nas 

propriedades dos beneficiados localizadas no Município de Boa Vista do Buricá. 
Parágrafo único. A aplicação deverá ser documentada para fins de 

comprovação junto aos Órgãos Interno e Externo de Controle. 
 
Art. 7º O produtor rural que aderir ao programa ora instituído e descumprir as 

suas condições, injustificadamente, terá cobrado o valor do incentivo, acrescidos de juros de 
1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo IPCA, bem como será excluído de 
todos os incentivos disponibilizados pelo Município, à exceção dos atendimentos à educação 
e a saúde. 
 

  Art. 8º  Fica o Poder Executivo autorizado Abrir um Crédito  Especial no valor 

de R$ 116.640,00 (Cento e Dezesseis Mil seiscentos e quarenta reais) na rubrica abaixo 

especificada: 

 

09.01.20.0606.0028 RV 001-2.099 – RECUPERAÇÃO DE SOLO 

3.3.90.48.00 – Outros auxílios financeiros a Pessoas Físicas R$ 116.640,00 
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Art. 9º O Credito a que se refere o Artigo 8º serão cobertos por recursos do 

Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2020 na Fonte de Recurso Livre 
(001) 

 
Art. 10º  A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Art. 11º  Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA 

DO BURICÁ, AOS 16 DE MARÇO DE 2021. 

 

 
             
       JOÃO RUDINEI SEHNEM 
                                 Prefeito Municipal  
 
Registre-se e publique-se 
 
 
    Fabio Rodrigo Kunrath 
Secretario de Administração 


