ESTADO DO MARANHÃO

Câmara Municipal de Imperatriz
LEI N2 46 9/88

AUTORIZA O CHEFE DO FODER EXECUTIVO
A CRIAÇÃO DU FtJNDU llUl'ICIPAL DE

m-

RIGAÇlv E DÁ UUTRAS PRUVIDbcIAs.

Art. lSl) - Fica criado o Fundo :Municipal · de Irrigação, gerido diretamente pela Prefeitura ~cipal de lmP!.
ratr:iz-Ma.

Ut. 2 2 )

-

O ob jetivo do Fundo Mu..."li ci pal de Ir-

gação é estimular a práticã da agricultura i rrigada, através•

da aquisição de equip~qntos para irrigação.
Art. 3 1t ) - O Fundo MunicipeJ. de Irrigação; •será

consti tuído pel os recursos financeiros provinientes do paga-'
mento dos m~dulos :pelos agricultores, com base em valores

fi!:

mados em contrato fenitre a Prefeitura Municipal de . Imperatriz'
1

e os agricul.tores .
,

Paré.grã~o- rtnico - Constituem também recurtes do
Fundo Municipal de I rrlgação, os valores result antes das pe~
lidades apl icadas pel o não cum:prim.ento das normas contratua:is•

.Art., :: 0 )

-

o Fundo l~unicipal de Irrig ação tem •

,/

-

caráter rotativo , sêndo obrigat6rio a apli cação dos seus reor
aos, na aqu:l.sição de noves módulos. de irrigação, com:pletos, •

de 03 (três) hectares cada, para EUDI>liação das atividades de
irrigação no Município.

:Parágrafo ttnico - Os módulos de irrigação ~qu!
ridos a través dos r ecursos do Fundo Rotativo, s erão distri~
dos entre os agrietü.tores, obedecendo as meaias condições das

ESTADO DO MARANHÃO

Câmarra Municipal de Imperatriz
cláusulas constantes no convênio firmado entre o :Frograma Nacio-

nal

de

Irrigação - PRONI e a Prefeitura. Municipal de I:ml>eratriz.
Art. 5 Q) - Esta Lei entrará em vigor na data de

sua :publicação* revogadas as dispeaiçÕes· em contré.rio.

SALA DAS ~"ESSOES DO PALÃCIO DúRGIVAL P I NBEIBO DE

SVUSA EM Il'EnRAffiIZ·, EST.ADú Dv MARA:NHÃ'-', aos 06 dias do mês de '
1

agosto de 1. 988.. · -

