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LEI MUNICIPAL N. 1.695, DE 26 DE MARQO DE 2013

“AUTORIZA O PODER EXECUTfVO MUNICIPAL A 
CRIAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA 
AQUICULTURA FAMILIAR, BEM COMO UTILIZAR 
RECURSOS NA PROMOQAO DE A^OES DE APOIO 
E INCENTIVO A ATMDADE.'

A Camara Municipal de Turmalina, Estado de Minas Gerais, aprova e Eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1° - Fica o Poder Executive Municipal autorizado a criar o Programa 
Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar, 
bem como utilizer recursos da Secretaria Municipal da Agriculture. Meio 
Ambiente e Recursos Hldricos para promover aqbes de apoio e incentive a 
atividade da pisciculture na fase de implantaqSo - construqao de tanques, 
visando aumentar a produpSo e agregar renda as familias rurais mediante o 
desenvolvimento de projetos especlficos.

V

Art. 2°- Parte dos recursos utilizados deverao ser ressarcidos ao Municlpio 
pelos produtores na forma de devolugao integral em esp6cie, devolupao de 
percentual em esp6cie, em produto para instituipOes municipal’s, em 6!eo 
diesel, ap6s o primeiro ciclo de produpSo.

Art. 3° - Esses valores retomarSo aos cofres publicos ou a outro fundo 
especlfico e formarao um fundo para utilizapSo de outros produtores na 
continuidade do programa.

Art. 4° - O valor utilizado pelos produtores ter£ atualizapao mensal no valor de 
1,0 % (por cento) ao m§s.

Art. 5° - Os beneficiarios do programa deverao ser produtores proprieterios ou 
arrendatarios de estabelecimentos rurais. assentamentos. Pescadores, 
localizados no Municlpio de Turmalina.
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Art. 6° - Os agricultores que desejarem participar do programa devem se 
enquadrar nos parSmetros de classificaqao do Programa Nacional de 
Agriculture Familiar (PRONAF) do Governo Federal.

Art. 7° - Cada produtor terS direito a 12 horas de m^quinas, sendo utilizado o 
equipamento da prefeitura para a construpao e adequaqSo dos tanques.

Art. 8° - Os valores cobrados serSo estipulados atravds do prego do 6leo 
diesel no mercado, considerando urn consumo m6dio de 10 (dez) litres por 
hora.

ParSgrafo 1° - Os valores estipulados no artigo 7° poderao sofrer alteragao 
conforme o valor de mercado dos produtos utilizados para implantagSo ou 
adequagSo da atividade.

ParSgrafo 2° - O valor cobrado corresponded somente ao 6leo diesel 
utilizado no servigo, n3o sendo computado o tempo utilizado de 
horas/m£quina.

Art. 9° - Os produtores inscrito$ no programa passarSo por uma seleg§o onde 
urn comity gestor municipal, de forma isonbmica, defmid quais familias serSo 
beneficiadas e tamb6m avaliad se o referido servigo nao causara danos ao 
meio ambiente.

Padgrafo Unico - O comit£ gestor municipal sed constituldo pelo Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustendvel, Prefeitura Municipal e 
entidade de extensao rural e demais entidades representativas do setor.

Art. 10 - Os recursos que compodo o este programa, sedo oriundos do 
projeto de atividade de desenvolvimento da piscicultura do Municipio, previsto 
no Orgamento Municipal e de recursos conveniados com outros entes 
federados e de dotagao prbpria definidas no Orgamento Municipal.

Padgrafo Unico - O numero de produtores beneficiados sera estipulado 
conforme disponibilidade de recursos que compodo o programa.
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Art. 11 - Como forma de incentivo aos produtores. a Prefeitura Municipal 
oferecer£ urn curso profissionalizante na £rea da piscicultura e aqueles que 
tiverem sua presenqa confirmada atrav6s de certificado de conclusSo do 
curso, terao urn desconto de 30% (trinta por cento) no pagamento das 
despesas com a implantagao ou adequaqSo do projeto, no moment© da 
devolugao do recurso utilizado.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicag3o. revogando-se as 
dlsposigdes em contr3rio.

Turmalina/MG., 26 de margode 2.013.

Zilmar Plnhelro Lopes 

Prefeito Municipal


