
LEI Nº 1363, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 

     

Dispõe sobre a criação do PROGRAMA 

CULTIVANDO ÁGUA BOA, para o incentivo das 

atividades de proteção de fontes no Município de 

Renascença. 

  

  

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

Prefeito de Renascença, sanciono a seguinte,  

 

LEI: 

 

Art. 1º. Fica instituído no Município de Renascença o programa de incentivo aos 

Agricultores Familiares denominado: “PROGRAMA CULTIVANDO ÁGUA BOA”. 

 

§ 1º. O programa previsto no caput deste artigo visa à abertura e proteção de fontes 

de água, promovendo à melhoria na qualidade e quantidade de água nas propriedades 

rurais no Município; 

§ 2º. Terão prioridade as fontes de água que se destinam ao consumo das famílias; 

§ 3º. Entende-se por Agricultores Familiares os previstos na Lei Federal n° 

11.326/2006. 

 

Art. 2º. O programa instituído pela presente Lei contempla os seguintes incentivos: 

 

I – Execução de serviços com máquina retroescavadeira, em até uma hora por 

família, para abertura de fontes de água ou proteção das mesmas. 

II – Incentivo com materiais para a proteção das fontes de água. 

§ 1º. Os serviços referidos no inciso I deste artigo não terão qualquer custo para os 

agricultores beneficiados, desde que não excedam à uma hora por família. 

§ 2º. Os serviços que ultrapassarem a hora estabelecida no parágrafo anterior serão 

cobrados na forma da Lei Municipal n° 1342/2013. 

 

Art. 3º. A execução e coordenação do programa previsto nesta Lei serão de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura. 

 

Parágrafo único. Fica o Município autorizado a celebrar parcerias com órgãos 

públicos federais ou estaduais, ou ainda, contratar empresas privadas para fins de 

execução do referido programa. 

 

Art. 4º. Os Agricultores Familiares deverão se cadastrar junto à Secretaria 

Municipal de Agricultura, prevendo no mínimo: 

 

I – Preencher o formulário de compromisso com a manutenção ou implantação de 

preservação ambiental em torno da fonte e/ou na propriedade. 

II – Preencher o formulário de compromisso dos beneficiados em proteger as 

fontes e instalações executadas. 

§ 1º. Entende-se como preservação ambiental a manutenção das florestas naturais 

existentes nas nascentes e/ou o replantio de árvores nativas no local onde necessário. 



§ 2º. Entende-se como proteção da fonte a colocação de cerca para impedir o 

acesso de animais ao local, quando for o caso. 

 

Art. 5º. O Programa Cultivando Água Boa será implementado por Localidade da 

zona rural do município, competindo ao Conselho Municipal de Meio Ambiente–CMMA 

aprovar o cronograma anual elaborado pela Secretaria da Agricultura, estabelecendo a 

ordem cronológica das Propriedades que serão atendidas. 

 

Art. 6º. Para se beneficiar dos serviços propostos por esta Lei, o agricultor 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; 

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 – residir no Município de Renascença, mediante comprovação; 

VI – apresentar as licenças ambientais ou autorizações dos órgãos competentes, 

para os serviços em que essas sejam necessárias. 

 

Art. 7º. As demais normas necessárias serão regulamentadas por ato próprio do 

Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 8°. As despesas oriundas da presente Lei serão suportadas com recursos 

próprios da Secretaria Municipal de Agricultura, suplementadas se necessário e constarão 

no PPA, LDO e LOA. 

 

Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 10. 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 


