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LEI Nº. 241/2007                                DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007  

 

“Dispõe sobre a criação do Programa de 

Incentivo ao Pequeno Produtor Rural - PIPR e 

dá outras providências.” 

 

       A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás 

decreta, e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei: 

 

           Art. 1º - Fica instituído o Programa de Incentivos aos Pequenos 

Produtores Rurais do Município de Lagoa Santa, com a finalidade de promover o 

desenvolvimento das atividades agropecuárias no Município, nos termos desta 

Lei. 

 

              Art. 2º.  O Programa de Incentivo aos Pequenos Produtores 

Rurais, será desenvolvido pelo Poder Público municipal, através de doação de 

serviços de trator com grade aradora. 

 

 § 1º. Os serviços de que trata este artigo serão destinados à 

aração de áreas destinadas ao plantio de produtos agrícolas e de forragens para 

tratamento de animais da propriedade. 

 

 § 2º. É autorizado a realização de serviços para a implantação e 

reformas de pastagens. 

 

            Art. 3º. Para os fins desta Lei considera Pequeno Produtor Rural o 

proprietário, arrendatário ou posseiro de propriedade(s) rural de no máximo de 

120 (cento e vinte) hectares ou 24,79 (vinte e quatro vírgula setenta e nove) 

alqueires. 

 

 § 1º. Para aferição do limite da área definido no caput, leva-se 

conta a soma de todas as propriedades do requerente do benefício. 
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 § 2º. Os produtores rurais que possuírem tratores com capacidade 

de aração, não serão beneficiados com o programa instituído por esta Lei. 

 

 Art. 4º. O produtor rural para ser beneficiado do presente 

programa, deverá: 

 I – Apresentar requerimento dirigido ao Prefeito Municipal; 

 II – Comprovar ser proprietário, arrendatário ou possuidor de 

propriedade de terras de até 120 (cento e vinte) hectares ou 24,79 (vinte e quatro) 

alqueires; 

 III – Atestar não possuir trator, na forma do § 2º do artigo 3º; 

 IV – Comprovar estar em dia com a Fazenda Pública Municipal. 

 V – Atestar que a área de intervenção será de no máximo 20% 

(vinte por cento) do limite definido no artigo 3º;  

 VI – Declarar a cultura a ser plantada na área beneficiada; e, 

 VII – Declarar a quantidade de vezes deverá ser gradeada a área 

objeto do benefício. 

 

 Parágrafo único. O requerimento de que trata o inciso I deverá 

obedecer ao modelo constante do anexo único da presente Lei. 

 

 Art. 5º. O Pequeno Produtor Rural que for beneficiado pelo 

presente programa, será responsável pelo custeio das despesas de transportes, 

óleo diesel da máquina. 

 

 Parágrafo único. A locomoção, refeição e hospedagem do 

operador será de responsabilidade do Requerente. 

 

 Art. 6°. O beneficiário do Programa que sonegar, apresentar 

informação falsa ou dar destinação diversa das culturas previstas nesta Lei, ficará 

impedido de ser novamente beneficiado por este programa. 

 

 Parágrafo único. Caso venha o Poder Executivo a constatar a 

sonegação ou informação falsa antes do início ou do término dos serviços, deverá 

suspender imediatamente os serviços e determinar o retorno da máquina e 
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equipamentos para o pátio da Secretaria de Transportes, Obras e Ação Urbana, 

aplicando ao infrator a penalidade prevista no caput. 

 

 Art. 7º. É vedado a execução de serviços fora do horário de 

trabalho do operador da máquina. 

 

 Art. 8º. O benefício somente será concedido uma vez por ano, 

independentemente da extensão da área de intervenção. 

  

 Art. 9º. A fiscalização da concessão dos benefícios do Programa 

instituído pela presente Lei e pela execução dos serviços dentro dos limites desta, 

é de responsabilidade da Secretaria de Transportes, Obras e Ação Urbana. 

 

 Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, 

Estado de Goiás, aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e sete. 

 

 

ÁLVARO CONRADO FRANCISCO 

Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 028/2007: 
 

REQUERIMENTO 
 
 

Exmo. Senhor. 

 
 
Eu, ............................., residente e domiciliada à ......................., ......... no 

município de Lagoa Santa- GO., portador do CPF ................ e RG ................, 
venho através deste REQUERER de Vossa Excelência, o benefícios do Programa 

de Incentivo ao Pequeno Produtor Rural instituído pela Lei Municipal nº ........., 
determinando que o TRATOR desta municipalidade possa executar os seguintes 

serviços em minha propriedade: 
 

 GRADEAR ....................... 

  
 Sendo que ficarei responsável pelo transporte, alimentação e 

hospedagem do OPERADOR, assim como o transporte e o abastecimento de 
óleo diesel do TRATOR em questão. 
 

 Informo ainda que o objetivo de gradear a terra é que vou plantar ....... no 
local. 
 

Segue em anexo cópia(s) da(s) escritura(s) do(s) imóvel(eis) de 
minha(s) propriedade(s) (arrendado ou posseiro). 

 
Sem mais, apresento protestos de estima e apreço, colocando-me a 

disposição para quaisquer esclarecimentos que julgar necessário. 
 
Lagoa Santa, aos ............ dias do mês de ......... do ano de ............ 

 
 

 
Atenciosamente, 

 

 
 

..................................................  

Requerente 
 

 
 
 

 
Exmo. Sr.  
..................................................... 

DD – Prefeito Municipal de Lagoa Santa – GO. 
 


