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LEI Nº 1.158, DE 14 DE JUNHO DE 2022. 

  

Altera a Lei no 1.100, de 17 de agosto de 2021 que 
institui o Programa de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar e de atendimento ao pequeno produtor. 

 

O Prefeito de Boa Vista do Cadeado, RS, no uso de suas atribuições legais que lhes são 
asseguradas pela legislação em vigor, FAZ SABER que, a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e ele sanciona a seguinte LEI: 

 
 

Art. 1°.A Lei no 1.100, de 17 de agosto de 2021, que institui o Programa de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar e de atendimento ao pequeno produtor, passa a viger 

acrescida das seguintes alterações: 

Art. 1º.[...] 

§ 2º.[...] 

II – [...] 

a) aquisição de matrizes para produção de carne, leite e ovos, irrigação de 

pastagens ou culturas e produção orgânica de alimentos; 

[...] 

Art. 2º-A. O incentivo previsto nesta lei destina-se ao fortalecimento da pequena 

propriedade e à geração de renda aos produtores familiares e pequenos 

agricultores que desenvolvam projeto de produção sustentável na pequena 

propriedade rural. 

§ 1º.Está vedada a destinação de recursos deste programa para munícipes que, 

mesmo sendo pequenos agricultores, sejam servidores públicos ou não residam 

no município.. 

§ 2º.Para ter acesso ao benefício, o beneficiário deverá estar cadastrado como 

estabelecimento de produtores rurais no Cadastro Geral de Contribuintes de 

Tributos Estaduais – CGC/TE e estar apto a emitir Nota Fiscal de Produtor. 

[...] 

Art. 8º. [...] 

I – [...] 

b) prazo de pagamento de até 12 meses, sendo o valor do benefício parcelado 

em até 08 (oito) parcelas, vencendo a primeira no mês subsequente à carência; 
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[...] 

II – [...] 

b) prazo de pagamento de até 5 anos, sendo o valor do benefício parcelado em 

até 04 (quatro) parcelas anuais ou até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, 

vencendo a primeira no mês subsequente à carência, conforme contratado pelo 

beneficiário com a instituição financeira. 

[...] 

 
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 

em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO, RS, 14 DE 
JUNHO DE 2022. 

 
 

JOAO PAULO BELTRAO DOS SANTOS, 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
Registre-se e Publique-se 

 
 

Maria Alice da Costa Beber Goi, 

Secretária da Administração, Planejamento e Fazenda. 
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