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Lei nº. 298/2008 de 25 de novembro de 2008. 

 
"Dispõe sobre alteração da Lei 241/07, que 
“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 - O artigo 3º passa a vigorar com a seguinte redação:  
 “Art. 3º. Para os fins desta Lei considera Pequeno Produtor Rural 

o proprietário ou arrendatário de propriedade rural de no máximo de 242 
(duzentos e quarenta e dois) hectares ou 50 (cinqüenta) alqueires”. 
...................................................................................................................................

.......... 
 § 3º - O beneficiário com área excedente a 120 (cento e vinte 

hectares) ou 24,79 (vinte e quatro vírgula setenta e nove) alqueires, pagará além 
do óleo diesel o equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor do combustível 
gasto, sendo transformado em moeda corrente e recolhido na tesouraria da 

Prefeitura Municipal.  
 Art. 2º - Os incisos II e V do artigo 4º passarão a vigorar com a 

seguinte redação, além de acrescentar o inciso VIII: 
 “Art. - 
4º.......................................................................................................  

 II – comprovar ser proprietário, arrendatário ou possuidor de 
propriedade de terras conforme artigo 3º desta lei. 

 V – atestar que a área de intervenção será de no máximo 20% 
(vinte por cento) do limite definido no artigo 3º.  
...................................................................................................................................

.......... 
 VIII – a área total a ser beneficiada não poderá ser superior a 24,2 

(vinte e quatro vírgula dois hectares), ou seja, 05 (cinco) alqueires. 
 Art. 3º - O artigo 5º passa a vigorar com a seguinte redação: 
 “Art. 5º - O Pequeno Produtor Rural que for beneficiado pelo 

presente programa, será responsável pelo custeio das despesas com óleo diesel 
da máquina, locomoção, refeição e hospedagem do operador. 

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

.......... 
 Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, 
Estado de Goiás, aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e 
oito. 

 
 

Álvaro Conrado Francisco 

PREFEITO MUNICIPAL 
 


