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LEI MUNICIPAL N. 1132/2019, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

 

“ALTERA E INTRODUZ 

DISPOSITIVOS NA LEI MUNICIPAL 

Nº 1068/2017 QUE INSTITUI 

POLITICA DE INCENTIVO 

AGRICOLA NO MUNICIPIO, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ” 

 

LUIZ CLÓVIS DAL PIVA, Prefeito do Município de Guatambu, 

Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a 

todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e 

ele sanciona e promulga a seguinte Lei, 

  

Art. 1º Fica acrescido ao artigo 5º, da Lei Municipal nº 1068/2017, 

o inciso XV, com o seguinte teor: 

Art. 5º ... 

I - ... 

(...)... 

XV – Programa de piscicultura. 

 

Art. 2º A Lei Municipal nº 1068/2017, passa a vigorar acrescida 

do artigo 19-A, e incisos I, II e III, com a seguinte redação: 

Art. 19-A O programa de piscicultura compreende a abertura, 

reforma e readequação de viveiros escavados nas propriedades rurais do 

município de Guatambu, bem como a orientação técnica aos produtores com 

objetivo de fomentar a produção de peixes para o consumo nas propriedades e 

para comercialização. 

I – O beneficiário do programa pagará sobre os serviços prestados o 

valor de 50% (cinquenta por cento) da hora maquina a preço público. 

II – Para a execução do programa serão utilizados equipamentos 

tais como: Retroescavadeira, escavadeira hidráulica, trator de esteira e 

caminhão. 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE GUATAMBU  

 

 

 

III – Os incentivos do programa previstos na presente lei, ficam 

limitados a 01 (um) hectare de área alagada por propriedade rural com 

capacidade de implantação. 

 

       Art. 3º O artigo 20 da Lei Municipal nº 1068/2017, passa a 

vigorar acrescido das alíneas “e”, “f”, “g” e “h” ao inciso V, e dos incisos VI e 

VII: 

Art. 20 ... 

I - ... 

(...)... 

V - ... 

e) a produção deve atender as demandas de consumo da 

propriedade; 

f) o excedente da produção deve ser fornecido para a feira municipal 

de Guatambu ou para eventos promovidos pelo Município; 

g) a produção deve atender o fornecimento de peixes aos pesque e 

pague do Município; 

h) preferencialmente a produção deve ser comercializada 

regionalmente, visando atender feiras ou frigoríficos. 

VI – Estar em dia com a Fazenda Municipal; 

VII – Emissão de Notas Fiscais da atividade afim. 

 

Art. 4º O Anexo I, da Lei Municipal nº 1068/2017, passa a vigorar 

acrescido do inciso XIV – Valor da hora máquina para abertura, reforma e 

readequação de viveiros escavados nas propriedades rurais.    
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ANEXO I 

(...) ... 

XIV – Valor da hora máquina para abertura, reforma e readequação de 

viveiros escavados nas propriedades rurais 

MAQUINA/VEICULO SUBSIDIO 

Retroescavadeira 50% 

Escavadeira Hidráulica 50% 

Trator de Esteira 50% 

Caminhão 50% 

  

Art. 5º Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.      

 

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Guatambu – SC, 13 de dezembro de 2019. 

 

 

                                                       Luiz Clóvis Dal Piva 
                            Prefeito Municipal 


