
Prefeitura Municipal de Turmalina
AVENIDA LAURO MACHADO 230 - CENTRO

CE P 39 660*000 ESI ADO DL MINAS GE RAI

LEI MUNICIPAL V 1.817, DL 18 DL DEZEMBRO DE 2014.

Instiiui a Politica Municipal de Desenvolvimento do 
Programu Brasil Rural - PV1DBR - e tlii oulras 
prt) v i dCMicias.___________ _____________________

A Camara Municipal dc Turmalina/MG. no uso de suas prerrogativas
constitucionais, aprova:

Art. 1°. Esta lei define e estabdecc principios. direirizes e objetivos da Politica 
Municipal de Desenvolvimento do Brasil Rural • PMDBR pela qual o podcr publico, com a 
panic!puvHo da sociedadc civil organizada. formulara e implementard o Plano Municipal de 
Desenvolvimento do Brasil Rural - PMDBR programas e a^ocs visando assegurar o direilo 
huninno ao desenvolvimento sustcntavel nas areas rurais do municipio de Turmalina/MG.

An. 2°
dignidade da pcssoa humana e indispensavel a reali/avao dos direitos fundamcnlais consagrados 
na Constituivclo Federal, na ConstituivTio do Estado de Minas Gerais e na Lei Organica 
Municipal.

O desenvolvimento c urn direilo humane inalicnavcl. inerenle a

Art. 3°. O direilo ao desenvolvimento sustenlavel e uma dimensao fundamental 
desse direilo humane reconhecido intemacionalmente.

Paragrafo unico - E dever do podcr publico respeitar. promover. pro\er. 
informar. monitorar. fiscalizar c avaliar a rcali/a^ao do direilo humano ao desenvoK imento rural 
sustcntavel. bem como garantir mecanismos e instrumentos de exigibilidade e exequibilidadc.

Art. 4°. A PMDBR tern nbrangeneia municipal, intcgrando-sc as demais 
politicas dc desenvolvimento implcmcntadas pelo poder publico c respeitando a legislavao 
vigcntc.

§ 1°. A PMDBR lera por finalidade reorientar o processo dc desenvolvimento 
rural, com base na implementuyao de urn modelo de desenvolvimento lundado nos principios. 
direirizes e objetivos cstabelecidos ncsta lei.

§ 2° - Para os efeitos dessa lei. considcra-se:
a) desenvolvimento sustcntavel do Brasil Rural urn processo dinamico e 

multidimensional que visa alcan^ar o bem-estar das popula«;6cs rurais com base, 
simultancamcnte, na dinamiza^ao diversificada das atividades economicas, na const-] \ avno das 
riquezas naturais. na preservaqao do patrimonio historico-cullural e na consolidavAo dos direitos 
de cidadnnia c participavito politica. asseguradas na Lei Organica do Municipio de 
Turmalina/MG.

b) Brasil Rural o conjunto diversilicado dos espacos ambieniais, sociocullurais. 
economicos e politico-institucionais do Pais, onde predominant dinamicas e rdaqfies dc inlera^ao 
e dependencia entre as atividades rurais c urbanas;
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e) abordugem territorial um referencial para a renovagSo dos marcos conceituais 
sobre o desenvolvimento rural sustentavel que devera ocupar lugar central na sua esirategia de 
implementavao:

d) terrilorio um espa^o socialmcnte eonstruido. dinainico e muiuvel, que 
compreende, de forma interligada. as areas rurais e urbanas e earacteriza-se ppr um sentimento de 
pertencimento e idcntidade sociocultural.

An. 5°. Sao principios da PMDBR:
I - a dcmocracia coino fundamemo basico da culuira politica e das relavoes

sociais;
II sustentabilidade como orienlayao limdamental para reduzir asa

desigualdadcs sociais e regionais;

III - a inclusao como ampliayao dos mecanismos de democralizayao politica. 
social, cultural e economica da socicdadc. assegurando a panicipayao igualitaria de todos os 
segmentos sociais;

IV - a diversidade como reconhccimento da importancia do patrimonio 
ambiental, sociocultural, econdmico c politico cxistente nos espayos rurais;

V- a igualdade como resultado da superayao das desigualdadcs de gencro.
gcrayao, raya e etnia na sociedade;

VI - a solidariedade como responsabilidade coletiva e compartilhada em favor 
do uma ordem economica. social, politica e cultural maisjusta. tendo por base os principios da 
autogeslao e da cooperayao.

Art. 6°. A PMDBR tcm como base as seguintes diretrizes, que orientarao a 
elaborayao do Plano Municipal de Desenvolvimento do Brasil Rural - PMDBR.

I - potentializaylio da diversidade ambiental, sociocultural, economica e 
politico-institutional e valorizayao das multiplas funyoes desempenhadas pclos espayos rurais:

II - dinamizayao economica. inovaydes lecnologieas e democrali/ayao do 
acesso as tecnologias voltadas a construyao de um modelo sustentavel de produyao agropecuaria. 
extrativista, florcstal c pesqueira.

III - fortalecimcnto dos fatores de atratividade geradores de qualidade de vida. 
inclusao social e igualdade de oportunidades nos espayos rurais;

IV - fortalecimcnto de um arranjo institutional integrador das ayoes deste 
Municipio e consolidayao dos mecanismos do eontrole e gcsu'io social, com base no protagdnismo 
das organizayOes da sociedade civil.

Art. T. Sao objetivos da P.MDBR:
1 - fazer do meio rural um espayo construido com o comprometimcnto de toda a 

sociedade. onde viva com dignidade tis pessoas do meio rural.
II- fazer cumprir as funyoes sociais. culturais. economicas e ambientais dos

espayos rurais;
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III - garamir o papel e.straiegico dos espacos rurais na construct) dc urn modclo 
de desenvolvimenlo rural susteniavel;

IV- fortalecer processos dc dinamizagao economica, social, cultural e politica
dos espacos rurais;

V- priorizar o fortalccimemo da agricultura familiar e dos povos e comunidades 
tradicionais. dcfinidos pclo art. 3U da Lei n° 11.326. dc25 de julho de 2006. e polo inciso I do art. 
3° do Decreto n°. 640. de 7 de fevereiro de 2007. visando a garanlia da spberania e segiiranc'i-'i 
alimentar e nutricional e a democratizacao do acesso «a terra:

VI - formular c implementar pollticas, programas e acoes que assegurem a 
presciTacao da biodivcrsidade. a rcprodu<;ao do palrimonio cultural e a pcrmanencia das 
populavOes rurais com dignidade nas areas rurais:

VII - estimular a modificagao do padrao de consumo alimentar da populavao 
brasilcira, cm favor de habitos alimentares saudaveis:

VIII - garantir a intcgrapao e ampliapao do acesso a politicas, servi^os e 
cquipamentos de infracstrutura logistica publicos c dc qualidnde. com destaque para as areas de 
edueagao, saude e moradia;

IX - garantir a aplica^ao dos direitos do irabalho nas areas rurais;
X- consolidar mecanismos e instrumentos de gestfio social no planejamento. 

elubora^ao, integrayao, eonirole e mcnitoramento das politicas publicas.

Paragrafo unico - Para alcan^ar sens objetivos. a PMDBR devera incidir sobve 
todas as politicas, programas e acoes voltados para o meio rural do Municipio, assegurando o 
direito de todas as familias da zona rural.

Art. 8°. Sao instancias dc formula^ao. planejamento. execuvao. 
acompanhamcnto e monitoramento da Politica Municipal de Desehvolvimento do Brasil Rural:

I- a ConferSncia Municipal de Desenvolvimenlo Rural Sustentavel, instancia 
responsavel pela indicate ao Conselho Municipal de Desenvolvimenlo Rural Susteniavel - 
CMDRS - das diretrizes e prioridades da Politica e do Plano Municipal dc Desenvolvimenlo do 
Brasil Rural:

II- o Conselho Municipal de Desenvolvimenlo Rural Susteniavel - CMDRS -. 
instituido por lei, integrado por representantes de diversos organs governamentais e de entidades 
e organiza(;6es da sociedade civil com as seguintes atribuicocs:

a) convocar a Conferencia Municipal de Desenvolvimenlo Rural Susteniavel. 
com periodicidade nao superior a quatro anos, bem como definir sens parametros de composiciio, 
organiza^ao e funcionamento. por meio de regimento proprio:

b) proper ao Poder Lxecutivo Municipal, considerando as deliberavoes da 
Conferencia Municipal do Desenvolvimenlo Rural Susteniavel. as diretri/es e prioridades da 
Politica e do Plano Municipal de Desenvolvimenlo do Brasil Rural;

c) instituir mecanismos permanentes de articula^ao com orgaos e entidades de 
desenvolvimenlo rural susteniavel no Municipio, bem como conselhos e colegiados com a 
linalidade de promover o dialogo e a convergencia de aydes;

d) mobilizar e apoiar entidades da sociedade civil na discussao e implementa<;3o 
dc agocs publicas dc desenvolvimenlo rural susteniavel:

7-15



Prefeitura Municipal de Turmalina
AVENIDA LAURO MACHADO ?.30 - CENTRO 

CEP 39.660-000 - ESTADO DF MINAS GERAIS

111- o Comile Inierselorial, consiiluido pelas secretariat e 6rgaos publicos que 
inlegram o Consclho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustenlavel. com as scguimcs 
atribuigoes:

a) promover a articuiavao e a imegracao dos orgaos e emidades da 
administrate publica municipal afetoS a area do desenvolvimento rural sustentavel;

b) elaborar o Plano Municipal dc Desenvolvimento do Brasil Rural, com 
vigencia quadrienal. a partir das diretrizes e prioridades emanadas da Conferencia Naeional de 
Desenvolvimento Rural Sustentavel. do Conselho Fsiadual dc Dcscnvolvimenlo Rural
Sustentavel. do CMDRS, do PI.DBR. contemplando a indicacao dc metas. femes de recursos e 
instrumentos de acompanhamenio. monitoramento e avalia^ao de sua implememagao:

c) articular as politicas c pianos de sens congeneres. em nivel municipal:
V - o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel e congeneres.

no ambito de suas atribuites;
IV - as instancias, os fomns. os colegiados e as institui<?oes privadas dos 

espayos rurais que respeitem os prineipios, as diretrizes. os criterios das Politicas e dos Pianos 
Municipal. Estadual e Naeional de Desenvolvimento do Brasil Rural.

Art. 9°. O financiamento da PMDBR e de responsabilidade do Estado, da L niito 
e do Municipio. conforme respeclivas competencias, cabendo a esses entes proven os recursos 
necessaries, dc maneira suficiente e lempestiva. consignadas anualmente nos or^amentos dos 
organs c emidades envoividos na implcmcnta^ao da Polilica e do Plano Estadual de 
Desenvolvimento do Brasil Rural, observando-se as prioridades e metas prev istas.

Paragrafo Cinico - Para a execuvao das acoes previstas na PMDBR. os orgaos 
publicos envoi vidos poderao firmar convenios. acordos de cooperate, ajustes on outros 
instrumentos congeneres, com orgaos e enlidadcs da administravao publica federal e estadual e 
com consdrcios publicos, emidades de direito publico e privado sem lins luerativos. nacionais ou 
estrangeiras. obsen-'ada a legislate vigente.

Art. 10. O Poder Executive Municipal expedira os atos necessaries a 
rcgulamenta^ao e a execu^do do disposto nesta lei.

Art. 11. Esta lei enlra em vigor na data de sua publicato.

Turmalina/MG. 18 de dezembro do 2014.

Tillliciro Lopes 
Prefeito Municipal
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