
Estado de Santa Catarina 

Município de Riqueza 
Página 1 de 2 

DECRETO N° 4154, DE 14 DE JUNHO DE 2021. 

REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N°  0836, DE 28 DE 
ABRIL DE 2021, QUE INSTITUI OS PROGRAMAS DE 
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, 
COLHEITA DE FORAGEM, MELHORAMENO GENÉTICO, O 
BÔNUS AGROPECUÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
previstas e autorizadas no Inciso VII, do 
artigo 64, da Lei Orgânica do Município; 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

DOS MUNICIPIOS EM 

/ 	/ 

CFE. LEI MUNICIPAL 0826/2020 

MarleIl Filippi 
OAB/SC 47.248 

Advogada 

CONSIDERANDO: A Lei Municipal n° 0836 de 28 de abril de 2021 que 
institui os programas de fomento ao desenvolvimento agropecuário, 
colheita de foragem, melhoramento genético e o bônus 
agropecuário, possuindo como objetivo o fomento a produção 
agropecuária no Município; incentivo a ampliação de investimentos no 
setor rural; garantir o abastecimento alimentar e reduzir a 
desigualdade socioeconômica; promover a geração de emprego e 
melhoria da renda dos produtores rurais; implementar estratégias 
voltadas à manutenção do agricultor no campo; fortalecer as 
atividades rurais desenvolvidas para produção leiteira e criação de 
gado de corte; e estruturar ações de melhoria da qualidade de vida e 
dignidade no meio rural. 

DECRETA: 

Art. 10  Este Decreto regulamenta o artigo 17, §10,  §21  e §3° da 

Lei Municipal n° 0836 de 28 de abril de 2021, estipulando 

critérios para o recebimento do valor máximo de 120,00 (cento e 

vinte reais) por hectare, limitado a 5 hectares por produtor, 

conforme segue: 

a) Produção de leite acima de 120.000 litros anual, ou 50 

cabeças de gado de corte anual, terá direito à 5 hectares; 

b) Produção de leite de 120.000 litros à 60.000 litros anual, 

ou 50 cabeças de gado de corte à 30 cabeças de gado de corte 

anual ter 4 direito à 4 hectares; 
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c) Produção de leite de 60.000 litros à 36.000 litros anual, ou 

30 cabeças de gado de corte à 20 cabeças de gado de corte 

anual, terá direito à 3 hectares; 

d) Produção de leite menos que 36.000 litros anual, ou menos de 

10 cabeças de gado de corte anual, terá direito à 2 hectares. 

Parágrafo único. O incentivo será concedido anualmente mediante 

comprovação da produção descrita neste artigo, podendo ser 

realizado laudo de vistoria, quando houver necessidade. 

Art. 20  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogada as disposições em contrário, em especial o Decreto 

4134 de 24 de maio de 2021. 

Riqueza/SC, 14 de junho de 2021. 

Prefei o de Riqueza 

íV 
CLAtJDECIR CECATTO 
Secretário de Transporte, Obras e Serviços Públicos 
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