
LEI Nº 0774/2020 
DATA: 07 DE ABRIL DE 2020 
CRIA O PROGRAMA DE INCENTIVO À 
CORREÇÃO DO SOLO PARA A AGRICULTURA 
FAMILIAR DE SANTA CARMEM/MT E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, 

ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO E 
PROMULGO A SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1º. Fica criado o PROGRAMA DE INCENTIVO À CORREÇÃO DO SOLO, através da 
doação de calcário ou produtos similares, incluindo adubação química devidamente inscritos 
e aprovados pela Secretaria Municipal da Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. 
 
Art. 2º. São objetivos do PROGRAMA DE INCENTIVO À CORREÇÃO DO SOLO: 
 
I - Possibilitar a correção de acidez e adubação quimica do solo de propriedades rurais de 
base familiar envolvidas nas atividades agrícolas e pecuária; 
 
II - Melhorar as condições físicas, químicas e biológicas dos solos, bem como da sua 
conservação; 
 
III - Dar acompanhamento técnico desde a retirada de amostras do solo para análise e de 
sua interpretação, até a distribuição dos insumos nas lavouras dos agricultores 
contemplados; 
 
IV - Possibilitar que pequenos produtores rurais possam utilizar o calcário ou produtos 
similares, adubação quimica para melhoramento do solo de suas propriedades. 
 
Art. 3º. Poderão participar do PROGRAMA DE INCENTIVO À CORREÇÃO DO SOLO os 
agricultores que atenderem os requisitos a seguir especificados: 
 
 
I - Não estar inadimplente com a Fazenda Municipal e com a Secretaria de Agricultura, 
Desenvolvimento e Meio Ambiente; 
 
II - Possuir análise de solo completa, mesmo com a assessoria do município, atestando a 
necessidade da correção do mesmo; 
 
III - Possuir Dap (Declaração de Aptidão ao Pronaf). 
 
Art. 4º. O agricultor terá um prazo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do calcário ou 
produtos similares e adubação quimica para sua aplicação/utilização. 
 
§ 1º. Quando constatado que o agricultor não fez o uso do calcário ou produtos similares e 
adubação quimica para os fins que recebeu, este deverá reembolsar o valor ao Município; 
 



§ 2º. O Agricultor deve aderir práticas de conservação do solo, evitando erosões, tais como: 
cordão vegetal, curva de nível, plantio direto e etc. 
 
Art. 5º. A Secretaria Municipal da Agricultura, por ocasião da entrega do material, deverá 
exigir do produtor, recibo contendo no mínimo, as seguintes informações: nome, 
documentos de identificação (CPF ou RG), localidade, produto e quantidade recebida, data 
e assinatura. 
 
Art. 6º. Serão Critérios de prioridade para seleção dos beneficiários; 
 
I - Agricultores com DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) com renda bruta de até R$ 
70.000,00 (setenta mil reais); 
 
II - Quantidade de material para fazer a correção do solo conforme análise previamente 
realizada, onde as necessidades menores terão prioridade; 
 
III - Produzir alimentos que façam parte de produtos da cesta básica. 
 
Art. 7º. O incentivo será de no máximo 03 (Três) toneladas de calcário, 300 (trezentos) 
quilos de adubação quimica que deverá ser aplicado na propriedade do agricultor, 
devidamente comprovado com matrícula atualizada, contrato de compra e venda ou 
documento de posse do imóvel. 
 
Art. 8º. O Agricultor familiar pode ser beneficiado com todos os objetos ou recursos desta 
lei. 
 
Art. 9º. O Agricultor cadastrado no PROGRAMA DE INCENTIVO À CORREÇÃO DO SOLO, 
pode ser beneficiado por 3 (três) anos consecutivos, desde que não ultrapasse a quantidade 
máxima por produto recebido, a Secretaria de Agricultura, se achar necessário poderá exigir 
que o beneficiário apresente análise de solo por 1 (um) ano posterior ao recebimento, para 
fins de avaliação técnica do Programa. 
 
Art. 10º. A Secretaria Municipal da Agricultura é responsável pela análise e o deferimento 
da habilitação dos beneficiários ao recebimento do incentivo previsto no artigo 1º da 
presente Lei. 
 
Art. 11º. O transporte será fornecido nas seguintes condições: 
 
I - Transporte do calcário será fornecido de acordo com o orçamento disponível no 
Município; 
 
II - Transporte da Adubação Quimica será custeado integralmente pelo Município; 
 
III - Será cedido transporte pelo município, na qual será descarregado no ponto determinado 
pela Administração municipal, onde será retirado pelos beneficiarios.    
 
Art. 12º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias. 
 



Art. 13º. As demais normas ausentes ou necessárias para atingir os objetivos desta lei, 
poderão ser estabelecidas pela Secretaria Municipal de Agricultura. 
 
Art. 14º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e será regulamentada por 
Decreto do Poder Executivo no que couber. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

SANTA CARMEM-MT, 07 DE ABRIL DE 2020 

 

 

 

 

RODRIGO AUDREY FRANTZ 

Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


