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Adrianópolis, 09 de Janeiro de 2012

Ofici o : 007/20 12
Assunto: Projeto de Lei nO 001 / 2012

CÓPIA

Senhor Presidente,

Temos a honra de enviar à apreciação e
de l iberação dessa Co l enda Câmara, o incluso Projeto de Lei que
dispõe sobre a autoriza ç ão da criação do programa municipal de
desenvolvimento da cadeia produtiva da agricultura familiar.
Ainda em tempo, salienta-se ainda que tal
Projeto visa cumulativamente a utiiização de recursos na promoção
de ações de apoio e incentivos a atividade.
Tendo
aqui
necessidade da transformação deste
Vossa Excelência e Nobres Pares,
renovar protestos de elevada estima e

justificado
plenamente
a
Projeto de Lei em Lei, por
aproveitamos o ensejo para
di s t i n ta;L...JP-J.~~~;:..a.,(~oº-.
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Excelentíssimo Senhor
SANDRO JUNIOR DOS SANTOS
DO. Presidente da Câmara Municipal de Adrianópolis
Nesta Cidade
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PROJETO DE LEI n0001/2012

Sumula:
Autoriza
o
poder
executivo
municipal a criar o programa municipal
de desenvolvimento da cadeia produtiva
da
agricultura
familiar,
bem
como
utilizar recursos na promoção de ações
de apQió e incentivo à atividade.

JOÃO MANOEL PAMPANINI, Prefeito Municipal
no uso das atribuições legais ...

de Adrianópolis,

Submete a apreciação da Câmara Municipal de Adrianópolis, o
seguinte PROJETO DE LEI:

Art. 1° - Fica o Poder Exe cutivo Muni cipa l autorizado a
criar o Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia
Produtiva da Aqüicultura Familiar, bem como utilizar recurs os
da
Secre taria
Municipal
da
Agricultura
para promover ações de apoio e incentivo a atividade da
piscicultura na fase de implantação (c onstrução de tanques),
visando aumentar a produção e agregar renda às famílias
rurais mediante a projetos específicos.
Art. 2°_ Os recursos utilizados
deverão ser ressar cidos
.
ao município pelos produtotes na forma de (devolução integral
em espécie; devolução percentual em espécie; em produto para
in stitu ições municipais; em óleo diesel), apó s o primeiro
cic lo de produção.
Art. 3° - Esses valores retornarão aos cofres públicos e
formarão um fundo para utilização de outros pro d utores na
continuidade do programa.
Art. 4°
O valor utilizado pelos produtores terá um
custo diesel de 47,2 % (quarenta e sete virgula dois por
cento ) por hora.
Art. 5°
Os b eneficiários do pr grama deverão ser
produtores proprietários ou arrendatári o de estabelecimentos
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rurais. assentamentos, pesca dores, assoc i ações e cooperati vas
loc a liz ado s no Municípi o de Ad rianóp o lis.

Art. 6°
Os agricultores que desej arem parti cipar do
programa devem se enquadrar nos parâmetros de c lassifica ção
do Programa Nacional de Ag ricultur a Familiar (PRONAF) do
Go vern o Feder a l.
Art. 7° - Cada produtor terá direito a 20 (vin t e) ho r as
de máquinas, sendo utilizado o equipamento da prefe itura para
a construção e adequação dos t a nq ues .

- Os va l o r es cobrado s serão estipulados
atra v és do preço do ó leo diesel n o merca do, co nsid e rando um
consumo médio de 1 0 (d ez) litros por ho r a .
Art.

8°

Parágrafo primeiro - Os va l ores estip ulados no artig o 7°
pod erão sofrer a lt eração ' c"o nf o rme o v a lor de mer cado dos
produtos
utilizados
par a
implantação
ou
adequa ção
da
a tividade.
Parágrafo
segundo
O v a lor cobr ado cor resp onderá
somente ao ó l eo diesel utilizado no se rvi ço , nã o sendo
computad o o t empo utilizado de horas/máquina. (Ob servar art ig o
4o

)

Os produtores inseri tos no progr a ma passar ão
por uma se l eção onde um comi t ê g est or muni c ipal, de forma
is onômi ca, definirá quais famíli as serão beneficiadas, e
também avalia rá se o referido ser v i ço não cà u sará danos ao
meio ambiente.
Art.

9°

-

Parágrafo Único
O comitê gest o r
municipal
será
consti tuído pelo Cons e lh o Muni c i pal de Desenvolvimento (ou
similar ) , Pr efe itur a Municipal e entidade de extensão rural
(ou simil ar) , e e ntidades representativas por associações e
cooperati vas.
Art. 10° - Os recurs os que compo rã o o programa referido,
ser ão or iundos do projeto d e atividade de desen vo l v i men t o da
piscicultura do muni c ípio, pre v isto n o Or amento Municipal e
de rec urs os conv eniados com outros entes e e ra do s.
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O número de produtores beneficiados
será estipulado conforme disponibilidade de recursos que
comporão o programa .
Parágrafo Único

Como forma de incentivo aos produtores, a
Prefeitura Municipal oferecerá um curso profissionalizante na
área da piscicultura e squeles que tiverem sua presença
co nfirmada através de certificado com freqüência mínima de
90% (noventa por cento) , terão um desconto de 25% (vinte e
cinco por cento) na subvenção dos custos de implantação ou
adequa ção do projeto, na devolução do recurso utilizado.
Art.

11 0

Art.

13 0

Esta

lei

ent rará

em vigor

na

data

de

sua

publi cação .

Gabinete do Prefeito Municipa
Janeiro de 2012

de

Prefeito Municipal
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