
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Santo Antônio
U M A N O V A C I D A D E

LEI N° 4. 209, DE 08 DE JULHO DE 2003

"INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DOS ESTABELECIMENTOS
RURAIS DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA -
PADESAP E DÁ NOVA REGULAMENTAÇÃO AO
RESPECTIVO FUNDO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ FRANCISCO DA LUZ, Prefeito Municipal de
Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por Lei.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu
promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO l

DO PROGRAMA

Art.1°. Fica instituído o Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos
Estabelecimentos Rurais de Santo Antônio da Patrulha-PADESAP, vinculado à
Secretaria Municipal da Agricultura e Fomento Econômico, tendo como destinatários
os pequenos produtores rurais do Município.

Art. 2°. O PADESAP tem como objetivos:

I - melhorar a qualidade de vida no segmento da agricultura familiar,
mediante promoção do desenvolvimento rural de forma sustentada, aumento de sua
capacidade produtiva e abertura de novas oportunidades de emprego e renda;

II - proporcionar o aprimoramento das tecnologias empregadas,
mediante estímulos à pesquisa, desenvolvimento e difusão de técnicas adequadas à
agricultura familiar, com vistas ao aumento da produtividade do trabalho agrícola,
conjugado com a proteção ao meio ambiente;

III - fomentar o aprimoramento profissional do agricultor familiar,
proporcionando-lhe novos padrões tecnológicos e gerenciais a fim de ampliar as
alternativas de produção agropecuária;
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IV - adequar e implantar a infra-estrutura física e social necessária ao
melhor desempenho produtivo dos agricultores familiares, fortalecendo os serviços
de apoio à implementação de seus projetos, à obtenção de financiamento em volume
suficiente e o seu acesso à permanência no mercado, em condições competitivas;

V - atuar em função das demandas estabelecidas no nível municipal;

VI - agilizar os progressos administrativos, de modo a permitir que os
benefícios proporcionados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar - PRONAF sejam rapidamente absorvidos pelos agricultores familiares e
suas organizações;

VII - buscar a participação dos agricultores familiares e de seus
representantes nas decisões e iniciativas do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico - COMDECON, por sua Câmara Rural;

VIII - promover parcerias entre o poder público e o setor privado para o
desenvolvimento das ações previstas, como forma de se obter apoio e fomentar
processos participativos e descentralizados;

IX - estimular e potencializar as experiências de desenvolvimento, que
estejam sendo executadas pelos agricultores familiares e suas organizações, nas
áreas de educação, formação, pesquisas e produção, entre outras.

CAPÍTULO II
DOS DESTINATÁRIOS DO PROGRAMA

Art. 3°. Consideram-se, para os efeitos desta Lei, pequenos produtores
rurais, aqueles que:

I - detém, em conjunto com seus dependentes, domínio ou posse de
uma única propriedade com área inferior ou igual a 04 (quatro) módulos rurais;

II - explore a propriedade, predominantemente, com força de trabalho
familiar;

III - a exploração da propriedade constitua na principal fonte de renda
para o produtor e sua família.

Parágrafo Único - No caso de Associações ou condomíni
considerar-se-á como teto máximo, para domínio ou posse, a área descrita no inci
l, para cada integrante dos mesmos.
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Art. 4°. O PADESAP somente beneficiará os agricultores familiares que
tenham na atividade agropecuária e agroindústria!, no mínimo, 80% (oitenta por
cento) de sua renda e que residam no estabelecimento rural ou em comunidades.

Art. 5°. O PADESAP será desenvolvido com os recursos a ele
consignados por meio do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento dos Estabelecimentos
Rurais de Santo Antônio da Patrulha - FADESAP.

Art. 6°. O planejamento e a avaliação das ações do PADESAP, bem
como a definição e a elaboração dos projetos prioritários, serão de responsabilidade
do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, por sua Câmara Rural.

CAPITULO III
DOS FINANCIAMENTOS E AMORTIZAÇÕES

Art. 7°. Os financiamentos, à conta do PADESAP, serão aprovados pela
Câmara Rural do COMDECON, à vista de cada projeto específico, previamente
elaborado e de sua viabilidade técnica, econômica e social, em razão do qual será
estabelecido o volume de recursos para cada caso.

Parágrafo Único. O Executivo Municipal poderá celebrar convênio com
entidade ou órgão federal ou estadual ou contrato de prestação de serviços com
instituição privada para a realização dos estudos dos projetos a que se refere o
"caput" deste artigo, quando dependerem de parecer técnico para sua aprovação.

Art. 8°. A amortização dos financiamentos, nas datas previstas no
contrato, dar-se-à em moeda corrente nacional, acrescido de juros legais de 1% (um
por cento) ao mês incidente sobre o valor inicial do financiamento.

Art. 9°. Para garantia do financiamento, o tomador dará em caução ao
Município as instalações implantadas ou equipamentos adquiridos com os recursos
que lhe forem alcançados e fiador idôneo, que assinará o contrato como devedor
solidário pelo pagamento.

Parágrafo Único. Não poderá figurar como fiador beneficiário de
financiamento à conta do PADESAP.

Art. 10. A amortização dos financiamentos não excederá a 03 (três)
anos, com parcelamento em conformidade com as características de cada proje
específico desde que respeitadas as condições a seguir:

l - cada agricultor terá até um ano de carência, contados da data
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efetivo recebimento dos recursos, para iniciar a devolução dos mesmos;

II - a devolução dos recursos poderá dar-se de modo parcelado, em
parcelas mensais ou semestrais, cabendo a opção ao agricultor beneficiado, não
podendo o prazo exceder a 02 (dois) anos. O valor de cada parcela será calculado
dividindo-se o valor original do financiamento, acrescido de juros legais de 12%
(doze por cento) ao ano.

§ 1°. Quando o tomador do financiamento abandonar a atividade objeto
do projeto financiado, a dívida vencerá antecipadamente à data do abandono ou de
sua verificação pelo Município, que notificará o devedor do valor a ser pago,
correspondente ao valor financiado acrescido de juros legais de 12% (doze por
cento) ao ano, incidente sobre o valor do financiamento e, a partir do seu vencimento
incidirão multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês.

§ 2°. Em caso de inadimplência, o tomador do financiamento será
notificado a pagar o valor total ou parcial vencido, a ser calculado com base no valor
da parcela ou do total das parcelas vencidas, acrescido de juros de mora de 1 % (um
por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento).

§ 3°. O não pagamento expontâneo, nos casos previstos nos parágrafos
1° e 2° deste artigo, serão devidamente inscritos em dívida ativa e, se necessário
cobrados judicialmente com execução da garantia.

§ 4°. O pagamento no vencimento de cada parcela ou do total do
financiamento em parcela única, terá um desconto de 25% (vinte e cinco por cento)
sobre o montante do juro legal incidente no período. No caso de pagamento em
parcelas o desconto dar-se-á, em sua totalidade, na última parcela.

Art. 11. Em caso de frustração do rendimento global da propriedade,
devidamente comprovada por laudo técnico emitido pela EMATER, o vencimento das
parcelas do financiamento feito para a devolução dos recursos ficará
automaticamente prorrogado para o ano subseqüente, caso em que a devolução dos
recursos poderá dar-se em até 5 (cinco) anos, respeitadas as demais condições
estabelecidas no artigo anterior.

Art. 12. Toda deliberação a cerca dos recursos do PADESAP, será feita
pela Secretaria Municipal da Agricultura e Fomento Econômico em parceria com a
Câmara Rural do COMDECON, que deverá supervisionar e fiscalizar a sua
aplicação.

Parágrafo Único. Após 60 (sessenta) dias da liberação dos recursos,
deverá ser elaborado um laudo de supervisão e avaliação da respectiva aplicação
pela Câmara Rural do COMDECON e assim sucessivamente no caso de aplicação
dos recursos por período maior.

Art. 13. Não serão beneficiados pelo PADESAP os aaricultore
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inadimplentes para com o erário municipal.

Parágrafo Único. Nenhum agricultor será beneficiado antes de
restituído integralmente aos cofres públicos municipais os valores que recebeu do
programa.

CAPITULO IV
DA REGULAMENTAÇÃO DO FUNDO

Art. 14. O Fundo de Apoio ao Desenvolvimento dos Estabelecimentos
Rurais de Santo Antônio da Patrulha - FADESAP, criado pela Lei Municipal n°
2.364/91 posteriormente alterada, passa a regular-se pelo disposto nesta Lei.

Art. 15. O Fundo a que se refere o artigo anterior, nos limites dos
recursos disponíveis, financiará, além de outros que forem definidos em conjunto
com as comunidades interessadas, os seguintes programas:

I - De apoio e incentivo às atividades agropecuárias e agroindustriais:

a - construção ou reforma das instalações destinadas a implementação
do negócio;

b - aquisição de equipamentos e insumos agrícolas.

II - De infraestrutura:

a - eletrificação e telefonia rural;
b - abertura manutenção e conservação de acessos viários às

propriedades rurais;
c - construção de açudes e poços artesianos para irrigação e outros

fins;

III - De preservação de recursos naturais:

a - recuperação de mata e outras formas de vegetação nas margens de
rios, arroios e olhos d'água mediante o plantio de espécies naturais da região;

b - recuperação de áreas degradadas nas encostas de morros;
c - reflorestamento das encostas e topos de morros ou áreas

impróprias para o cultivo agrícola;
d - construção de micro bacias hidrográficas.

Art. 16. Constituem recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimerçtq)
dos Estabelecimentos Rurais de Santo Antônio da Patrulha-FADESAP, os seguinte
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I - os aprovados em lei municipal, constantes dos orçamentos;
II - os auxílios e subvenções específicos concedidos por órgãos ou

entidades federais, estaduais e internacionais;
III - os recebidos de entidades ou empresas privadas em doação;
IV - os provenientes de financiamentos obtidos em instituições

bancárias oficiais ou privadas;
V - os provenientes do reembolso dos financiamentos concedidos;
VI - os rendimentos das aplicações financeiras de suas

disponibilidades;
VII - o produto da arrecadação com a prestação de serviços ou cessão

de máquinas a pequenos proprietários de terras.

CAPÍTULO V
DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Art. 17. A Secretaria Municipal de Finanças manterá os controles
contábeis e financeiros de movimentação dos recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento dos Estabelecimentos Rurais de Santo Antônio da Patrulha,
obedecido o previsto na Lei Federal n° 4.320/64, e fará a tomada de contas dos
recursos aplicados.

§1°. Os recursos do Fundo serão depositados em conta especial em
estabelecimento oficial de crédito, conforme dispuser o regulamento.

§2°. Obedecida a programação financeira previamente aprovada, o
excesso de caixa existente será aplicado no mercado de capitais, através de banco
oficial de crédito.

Art.18. A cada final de exercício financeiro a Secretaria Municipal de
Finanças emitirá um balanço especial das aplicações dos recursos do FADESAP, o
qual deverá ser apresentado na primeira assembléia do COMDECON do exercício
seguinte.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÃO GERAIS E FINAIS

Lei.
Art. 19. O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente
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Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas a
Leis n°s 2.364/91, 2.389/91, 2.797/94, 3.225/97 e 4.164/2003.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 08 de

JOSÉ FRANCISGpNÇKRREIRA DA LUZ
PrefelícAMffiicipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-Sf

JOÃO ALFREDO DA
Secretário dXAdministráção
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