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Estado de Santa Catarina 
Governo Municipal de Entre Rios 

Lei Municipal nº 855/2022 

De 05 de outubro de 2022.  

 

“ALTERA A LEI MUNICIPAL DE Nº 670/2017,  LEI 

MUNICIPAL Nº 456/2009, REVOGA A LEI 

MUNICIPAL Nº 309/2005 E CONFERE OUTRAS 

PROVIDENCIAS” 

 

JOÃO MARIA ROQUE, prefeito de Entre Rios, estado de 

Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são 

conferidas na Lei Orgânica do Município e em 

conformidade com a legislação vigente, FAZ SABER que 

a Câmara Municipal de Vereadores votou, aprovou e eu 

SANCIONO a seguinte Lei: 

 

 

 Art. 1º. O inciso “I” do artigo primeiro da referida Lei, passa a 

vigorar com o seguinte teor:  

 

Art. 1º ...... 

I – Serão beneficiários do programa, os proprietários ou 

arrendatários de áreas rurais de Entre Rios, que desenvolvam nessa 

área ao menos uma atividade rural (grãos, leite, suínos, aves, gado, 

madeira ou similar) e que tenham emitido notas fiscais de produtor, 

nos últimos 12 meses ao requerimento do serviço.  

 

Art. 2º - Fica acrescido ao artigo segundo da mencionada Lei, o 

parágrafo terceiro, com a seguinte redação:  

 

Art. 2º ...... 

§ 3º - O benefício deste programa poderá ser concedido apenas uma 

vez por exercício fiscal, de acordo com a disponibilidade financeira 

do município.  

  

Art. 3º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, será 

composto pelos secretários de ambas as pastas (Agricultura e Infra 

Estrutura), por dois vereadores, das duas maiores bancadas compostas 

na Câmara de Vereadores, devendo ser indicados, através de ofício do 
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presidente da Câmara e, por dois servidores indicados pelo Chefe do 

Executivo. 

§ 1º - O Conselho reunir-se-à semanalmente, nas dependências 

da prefeitura, para deliberar sobre todos os pedidos dos produtores 

rurais, quantidades de horas disponíveis para cada e para analisar 

demais pedidos e situações voltadas para o melhoramento das 

propriedades rurais.  

§2º - Os trabalhos prestados pelos membros do Conselho, será 

considerados de relevância ao município e seus membros não serão 

remunerados pelos serviços prestados. 

§ 3º - O Conselho deliberará sobre todas as matérias 

protocoladas junto ao município, devendo ser aprovadas por maioria 

simples de seus membros e, devidamente registradas em ata, 

encaminhadas por livro próprio para o prefeito, que editará suas 

determinações por decreto.  

§ 4º - As deliberações do Conselho ocorrerão com a presença de 

maioria absoluta de seus membros.  

 

Art. 4º -  Fica ainda autorizado o município de Entre Rios, 

através dos caminhões lotados na Secretaria de Infra Estrutura, a 

prestar serviços de transportes de calcário, para todos os produtores 

rurais do município, bem como também, efetuar o transporte de adubo 

orgânico até as propriedades destes, de forma não onerosa.  

§ 1º - O transporte de que trata este artigo, serão prestados pelo 

município, obedecidos sempre, a disponibilidade de veículos, bem 

como, condições climáticas;  

§ 2º - Os interessados em receber o benefício do caput, deverão 

se inscrever junto ao município, através de requerimento e protocolo, 

porém, a concessão do benefício não será computado como incentivo 

da Lei Municipal nº 670/2017, para fins de enquadramento em serviços 

de horas máquina.  

§ 3º - O pedido do serviço de transporte de calcário ou adubo 

orgânico poderá ser formulado pelo próprio agricultor interessado, 

como também, por cooperativas a que esteja associado.   

 

Art. 5º - O artigo 1º da Lei Municipal nº 456 de 19 de outubro 

de 2009, passa a vigorar, com a seguinte redação:  
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“Art. 1º - Fica criado o PROGRAMA ESPECIAL DE INCENTIVO AOS 

AVICULTORES, SUINOCULTORES, PRODUTORES DE LEITE E GADO 

DE CORTE, PRODUTORES DE MADEIRA, para a construção de 

aviários, chiqueiros, estábulos, valas para armazenagem de 

alimentos (silagem), cisternas, aberturas de estradas, destoque, 

açudes, no município de Entre Rios”.    

 

Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei, 

correrão por conta de dotação orçamentária própria.  

 

Art. 7º - Todos os dispositivos contidos na legislação 

mencionada, que não sofreram alteração, permanecerão intactos, 

hígidos e vigentes.  

 

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

  

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a 

Lei Municipal nº 309 de 14 de abril de 2005. 

 

Gabinete do prefeito, em 05 de outubro de 2022.  

 

 

 

JOÃO MARIA ROQUE 

prefeito 
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