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LEI 	N2 8l/94. 
(- 	

.\ 
De 03 de Agosto de 1994, 

"Cria o Programa de apoio ao Pequeno e Me-* 

dio Produtor Rural de Nova °ancã l'aulista e dá outras providências 

CARLOS APARECIDO MARTINES ALVES, Prefeito * 

do Município de Nova Canaã Paulista, Estado 

de São Paulo, usando das atribuições legais 

etc., 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Nova 

Canaã Paulista, Estado de São Paulo aprovou e ele sanciona e pro-* 

malga a seguinte Lei: 

Artigo 12) - Pica criado, junto ao Gabinete 

do Prefeito Municipal o PROGRAMA W, APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRQDU 

TOR RURAL DE NOVA CANAX PAULISTA, denominado "PRÓ-CANAX-RURAL", 

jetivando o apoio à'produção, promoção de assistência técnica e ex 

tensão rural, implantação de seriço de máquinas agrícolas, cria,* 

ção de Bolsa Municipal de Arrendamento, implantação de serviço Mu-

nicipal de informação ao produtor rural. 

Parágrafo Ilnicv:"0 PRÓ-CANAX-RURAL" objeti-

va, para a consecução dos seus fins, oferecer assistência técnica, 

apoio na aquisição de insuetos e outros serviços aos pequenos e me-

dias produtores rurais,:  podendo para tanto, promover parcerias e 

outros ajustes que possibilitem fomentar a divei-sificação agrícola, 

especialmente a produção de gêneros hortifruticolas, melhorandosa 

sim as condições de vida-e fixação do homem do campo. 

Artigo 22)'.. Pica criadojunto ao Gabinete* 

do Prefeito Municipal, o CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA DE APOIO AO 

PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL DE NOVA CANAX PAULISTA ('Conselho Di 

retor do PRÓANAX-RURAI), composko de 5 (cinco) membros, sendo um 

indicado pela Câmara Municipal, um indicado por entidade represen- 

tativa da classe, um eleito pelos pequenos e médios produtores ru-

rais, em eleição a ser realizada na Câmara Municipal, em dia e ho-

rário a ser fixados pelo Senhor Presidente da Câmara. em Erlital nu 
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blicado dam, pelo menos, cinco dias de antecedência, e dois indica 

dos pelo Senhor Prefeito Municipal, que também indicará o Presiden 

te do Conselho. 

Parágrafo ',ilido: O mandato dos membros do 

Conselho do "PRÓ.-CANA,RURAL", se. de dois anos, caráter Uni-

co e seu exercício será gratuito, sendo suas iNánç3es e-.)nsideradas4(  

serviço público relevante para o MUnicípio. 

Artigo 3Q) — Ao Conselho Diretor L "PRé-4' 

CANA—RURAL, incumbe: 

I — Assessorar o Prefeito Municipal .a 

aplicação e desenvolvimento do "PRÓ—CANA,RURAL"; 

II — Elaborar parecer sobre os peOido.: d, 

ajuda financeira e outros benefícios solicitados pelos benefiaárl 

os do Programa; 

III — Acompanhar e fiscalizar a aplic10) do 

"PRÓ—CANA—RURAL"; 

IV — Exercer outras atribuições inerente . e 

atribuídas pelo Prefeito Municipal'. 

Artigo 4Q) Para a consecução dos objet.— 

vos desta Lei, fica o Chefe do Poder ExeCUtivo autorizado, ouvid 

o Conselho Diretor do"PRó—CANA—RURAL" a: 

I — Conceder ajuda e apoio financeiro as 

pequenos e médios produtores rurais; 

II — Oferecer assistência técnica aos proc,1 

tores rurais, com servidores contratados pela Prefe. _tura Municipa: 
ou pertencentes_ao seu quadro de pessoal; 

III — Fornecer mudas e semens s para a meih2 

ria da produção agrícola; 

IV —. Conceder outros bensf. ,dios estabeleci 

dos em regulamento, aprovado por :)pereto do Pode: Executivo. 
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V - Implantar os serviços previstos no ar- 

tigo 12 desta Lei. 

Artigo 52)-- Para fins desta Lei: 

1 - Pequeno produtor rural e aquele que, no 

conjunto familiar, explora área rural, com a finalidade de produ-* 

ção agricola, não superior a 15 (quir7e) hectares; 

Médio prOdutor- rural e aquele que, no 

conjunto familiar, explora área ruw.al, com a finalidade de produ-* 

çao agrícola, inferior a 30 (trinta) hectares, 

Artigo 62) - Para o cumprimento do disposto 

na presente Lei, fica o Chefe do Poder Executivo, no corrente exer 

cicio, autorizado a proceder a abertura de um Crédito Adicional Eã, 

pecial, na importância de ate R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 	que 

correrão por conta do excesso de arrecadação a verificar=se no cor 

rente exercício. 

Artigo 72) - Os orçamentos futuros consigna 

rão, obrigatoriamente, dotações especificas, destinadas ao atendi-

mento do programa previsto na presente Lei. 

Artigo 8Q) -,Esta Lei entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista 

'03 de Agosto de 1994. 

1-1/,  (2j(;,:x-; -  
Carlos Aparecido Martines Alves 

Prefeito Municipal 

Registrada no livro próprio. Afixada no lugar de costume. Determi-, 
nada a publicação na imprensa local. 
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