
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

“PEDI AGRÍCOLA – PROGRAMA POÇOS ARTESIANOS” 

 

O MUNICÍPIO DE TRÊS PALMEIRAS, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que em consonância com a Lei Municipal nº 

1.998, de 25 de novembro de 2020, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 

59/2020, de 30 de novembro de 2020, que dispõem sobre o Programa Municipal 

de Poços Artesianos com vistas a auxiliar no desenvolvimento, manutenção e 

continuidade das atividades agropecuárias no âmbito do território de Três 

Palmeiras que se encontram abertas as incrições para fins de seleção. 

 

1. Do Objeto  

 

O presente Edital tem por objeto dar conhecimento aos 

interessados em aderir ao Programa de subsídio na perfuração de Poços 

Artesianos criado pela Lei Municipal nº 1.998, de 25 de novembro de 2020, 

regulamentada pelo Decreto Municipal n° 59/2020, de 30 de novembro de 2020, 

bem como estabelecer prazo para apresentação dos documentos necessários 

exigidos pelo art. 4° do referido decreto, como sendo os abaixo transcritos: 

a)  Termo de compromisso de manutenção e continuidade das 
atividades agropecuárias; 

b) Cópia da matrícula do imóvel onde será perfurado o poço 
artesiano; 

c) Certidão negativa de ônus e ações sobre o imóvel, fornecida 
pelo Cartório do Registro de Imóveis; 

d) Carta de Fiança no valor de R$ 7.500,00 devidamente 
assinada pelos fiadores com firmas reconhecidas em Tabelionato de Notas; 

e) Certidão negativa de débitos municipais; 
f) Apresentação da DAP - Declaração de Aptidão ao Pronaf; 
g) Cadastro do CAR (Cadastro Ambiental Rural). 



2. Dos Prazos 

 

Os agricultores interessados a ser beneficiados pelo Programa 

Poços Artesianos, deverão apresentar a documentação constante do item “1.” 

até o dia 11 de dezembro de 2020, sob pena de não participação da seleção.  

 

3. Informações adicionais 

 

O presente chamamento público estará disponível no sítio do 

município www.trespalmeiras.rs.gov.br assim como na Secretaria Municipal da 

Agricultura. 

 

Três Palmeiras, 30 de novembro de 2020. 

 

SILVANIO ANTÔNIO DIAS 

Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trespalmeiras.rs.gov.br/


ANEXO 1 

Modelo de Requerimento de Adesão e Termo de Compromisso 

 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Três Palmeiras. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________, comparece 

respeitosamente ante V.Exª., para pelo presente na condição de agricultor 

requerer a adesão ao Programa de Perfuração de Poços Artesianos instituído 

pela Lei Municipal n° 1.527/2020, de 25 de novembro de 2020 assim como 

assumo o compromisso de manutenção e continuidade da atividade 

agropecuária atualmente desenvolvida em minha propriedade declarando-me 

ciente de todos os termos e condições estabelecidos na Lei. 

Nestes Termos 

Pede Deferimento 

Três Palmeiras, ... de dezembro de 2020. 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

Modelo de Carta de Fiança 

 

CARTA DE FIANÇA 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito os Senhores 
abaixo qualificados, firmam na condição de FIADORES e se obrigam a pagar ao 
MUNICÍPIO DE TRÊS PALMEIRAS a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e 
quinhentos reais), bem como a correção monetária e juros pactuados no contrato 
referente ao subsídio na perfuração de um poço artesiano na propriedade dos 
afiançados, caso estes não satisfaçam o pagamento respectivo no prazo 
ajustado. Os FIADORES declaram renunciar aos benefícios previstos nos artigos 
827 do Novo Código Civil e 595 do Código de Processo Civil, comprometendo-
se, por seus haveres e bens, a tornar firme e valiosa esta fiança, firmando o 
contrato respectivo juntamente com os afiançados. 

FIADORES: 
____________________________ e ______________________________, 
brasileiros, casados entre si, portadores do RG nº ___________  e 
____________,  inscritos no CPF sob o nº  _____________ e ____________, 
residente(s)e domiciliado na localidade de ____________________________, 
neste município. 
 
DEVEDOR: 
_________________________________________, brasileiro, casado, 
agricultor, portador do RG nº _____________ e no CPF sob o nº  
______________ residente e domiciliado na localidade de 
____________________________________, neste município. 
 

Três Palmeiras, ___ de dezembro de 2020. 

_________________________________ 
 
_________________________________ 
FIADORES 
_________________________________ 
DEVEDOR 


