
LEI Nº 1362, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 

     

Dispõe sobre a criação do “PROGRAMA 

COMBATE À FORMIGA CORTADEIRA” para 

incentivos das atividades agropecuárias no 

Município de Renascença. 

 

  

A Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, LESSIR CANAN BORTOLI, 

Prefeito de Renascença, sanciono a seguinte,  

 

LEI: 

 

Art. 1°. Fica instituído no município de Renascença, o Programa de Combate à 

Formiga Cortadeira, que tem por objetivo o combate à formiga em todo território 

municipal, como forma de incentivar os Agricultores Familiares a manterem as 

propriedades rurais livres da infestação deste agente sobre as culturas. 

Parágrafo Único. Para a consecução do objetivo previsto no caput deste artigo, a 

administração pública municipal poderá firmar parcerias com instituições públicas e 

privadas estaduais, nacionais e internacionais que desenvolvam programas nas áreas 

supracitadas. 

 

Art. 2°. A execução e coordenação do programa previsto nesta Lei serão de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente. 

Parágrafo Único. Os Agricultores Familiares em aderir ao Programa de Combate à 

Formiga Cortadeira, deverão se cadastrar junto a Secretaria de Agropecuária e Meio 

Ambiente. 

 

Art. 3°. O município poderá conceder subsídios na distribuição de isca formicida, 

conforme tabela a seguir: 

 

Área Total do Produtor Percentual de Subsídio 

Até 20 hectares 50% 

De 20,01 a 40 hectares 33,33% 

De 40,01 a 80 hectares 25% 

 

Art. 4°. O subsídio descrito no Art. 3º será na forma de repasse de isca formicida, a 

ser adquirida pela Administração Municipal mediante licitação. 

Parágrafo Único. A quantia limite para o Agricultor Familiar ser beneficiado no 

referido programa é de no máximo 3,00 Kg. de isca formicida por ano. 

 

Art. 5º. Para se beneficiar dos serviços propostos por esta Lei, o Agricultor Familiar 

deverá atender os seguintes requisitos: 

I – manter os filhos de 5 a 14 anos de idade frequentando regularmente a Escola, 

mediante comprovação; 

II – estar quites com a Fazenda Municipal, mediante comprovação; 

III – ser proprietário, arrendatário, posseiro, parceiro ou meeiro de área rural 

localizada no município de Renascença; 



IV – possuir bloco de notas de produtor rural do município de Renascença, 

rigorosamente em dia, compatível com as atividades desenvolvidas na propriedade, com 

Notas emitidas a pelo máximo 12 meses, à exceção de novos produtores; 

V - Preencher formulário de inscrição específico do programa, a cada ano que deseja 

ser beneficiado pelo mesmo; 

VI – Realizar curso de combate à formiga organizado pela Secretaria da 

Agropecuária e Meio Ambiente. 

 

Art. 6°. As despesas oriundas a presente Lei serão suportadas com recurso próprios 

da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente e suplementadas se necessário. 

 

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Renascença, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, 52º ano 

de emancipação. 

 

 

 

Lessir Canan Bortoli 

Prefeito 


