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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

CNPJ - 05.277.173/0001-75

Lei nO 266/2013 Pastos Bons (MA), 25 de marc;o de 2013.

AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
A CRIAR 0 PROGRAMA MUNICIP AL DE
DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA
DA AGRICUL TURA FAMILIAR, BEM COMO
UTILIZAR RECURSOS NA PROMOC;AO DE AC;OES
DE APOIO E INCENTIVO A ATIVIDADE E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

A Prefeita Municipal de Pastos Bons, Estado do Maranhao Fac;o saber que a
Camara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica 0 Poder Executivo Municipal autorizado a criar 0 Programa Municipal
de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Agricultura Familiar, bern como utilizar recursos
da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, METO AMBIENTE, PESCA E
AQUICULTURA para promover ayoes de apoio e incentivo a atividade da piscicultura na
fase de implantayao (construyao de tanques), visando aumentar a produyao e agregar renda as
familias rurais mediante a implantayao e desenvolvimento de projetos especificos.

Art. 2° - Os recursos utilizados deverao ser ressarcidos ao municipio pelos produtores
na forma de (devoluyao integral em especie, devoluyao percentual em especie, em produtos
para instituiyoes municipais, em 61eo combustivel e etc ...), ap6s 0 primeiro cicio de produyao.

Art. 3° - Esses valores retornarao aos cofres publicos e formarao urn fundo para
utilizayao de outros produtores na continuidade do programa.

Art. 4° 0 valor utilizado pelos produtores ten'! urn custo Guros) de 1% (urn por cento)
ao meso

Art. 5° - Os beneficil'l.rios do Programa deverao ser produtores proprietarios ou
arrendatarios de estabelecimentos rurais, assentamentos, pescadores, pequeno produtor rural,
localizado no municipio de Pastos Bons.
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Art. 6° - Os agricultores que desejarem participar do Programa devem se enquadrar
nos panlmetros de classificayao do Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) do
Governo Federal.

Art. 7° - Cada produtor teni direito a 15 (quinze) horas de maqllinas, sendo utilizado 0

equipamento da Prefeitura para a construyao e adequayao dos tanqlles.

Art. 8° - Os valores cobrados serao estipulados atraves do prevo 0 6leo diesel no
mercado, considerando urn consumo medio de 10 (dez) litros por h~ra.

§ 1° - Os valores estipulados no Artigo 7° poderao sofrer alterayoes, conforme os
val ores de mercado dos produtos utilizados para a implantayao ou adequayao da atividade.

§ 2° - 0 valor cobrado correspondera somente ao 6leo diesel utilizado no serviyo, nao
sendo computado 0 tempo utilizado de horas/maquina.

Art. 9° - Os produtores inscritos no Programa passarao por uma seleyao onde urn
Comite Gestor Municipal, de forma ison6mica, definira quais familias serao beneficiadas, e
tambern avaliara se 0 referido serviyo nao causara danos ao meio ambiente.

Paragrafo Unico - 0 Comite Gestor Municipal sera constituido por urn membro do
Conselho Municipal de Desenvolvimento (ou similar), urn representante da Prefeitura
Municipal, urn representante de Entidade de Extensao Rural (ou similar) e urn representante
de Entidade representativa do setor de piscicultura do Municipio.

Art. 10 - Os recursos que comporao 0 Programa referido serao oriundos do Projeto de
Atividade de Desenvolvimento da Piscicllitura do Municipio, previsto no Oryamento
Municipal e de recursos conveniados com outros entes federados.

Paragrafo Unico - 0 numero de produtores beneficiados sera estipulado conforme
disponibilidade de recursos que comporao 0 Programa.

Art. 11 - Como forma de incentivo aos produtores, a Prefeitura Municipal oferecera
urn curso profissionalizante na area da piscicultura e aqueles que tiverem sua presenya
confirmada atraves de certificado com frequencia minima de 90% (noventa por cento), terao
urn desconto de 25% (vinte e cinco por cento) na subvenyao dos custos de implantayao ou
adequayao do Projeto, na devoluyao do recurso utilizado.

Art. 12 - Esta lei entrara em vigor na data de sua publicayao, revoga a Lei 262/2012 e
as disposiyoes em contrario.

Avenida Domingos Sertao, 1000 - Sao Jose - CEP:65.870-000 - Pastos Bons - Maranha~
Telefone: (Oxx99) 3555-1245 - E-mail: prefeiturapastosbons@hotmail.com ~ ~

mailto:prefeiturapastosbons@hotmail.com


PASTOS ONS
Prefeitura Municipal

Governando com voce

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

CNPJ - 05.277.173/0001-75

Gabinete da Prefeita Municipal de Pastos Bons, Estado do Maranhao, aos vinte e
cinco dias do mes de mar~o de 2013.
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IRIANE GON(:ALO DE SOUSA GASPAR

Prefeita \1unicipal
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