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Lei Municipal n° 1.913, de 30 de novembro de 2016.

Institui a Politica Municipal de Desenvolvimento 
do Programa Brasil Rural - PMDBR - e da outras 
provktencias._____________ ____

Fa?o saber que o povo do Municipio de Turmalina/MG, atraves de seus 
representantes legais na Camara Municipal, aprovou c o Prefeito Municipal, na forma do 
disposto no artigo 66, § 3°, da Constitui^So da Rcpublica, sancionou o Projeto de Lei n° 
051/2014, e Eu, Vereador Sccretdrio da Mesa da Camara Municipal, no exercicio da Vicc- 
PrcsidSncia, nos termos do disposto no do art. 66, § 7°, da Constituigao da Republica, 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1°. Esta lei define e cstabelecc prinefpios, diretrizes c objetivos da Politica 
Municipal de Desenvolvimento do Brasil Rural - PMDBR -, pela qual o poder publico, com a 
participafao da sociedade civil organizada, formulard e implementard o Plano Municipal de 
Desenvolvimento do Brasil Rural - PMDBR programas e a^des visando assegurar o direito 
humano ao desenvolvimento sustentavel nas areas rurais do municipio de Turmalina/MG.

Art. 2°. O desenvolvimento e um direito humano inalienSvel, inerente a 
dignidade da pessoa humana e indispensiivel a realizag3o dos direitos fundamental 
consagrados na Constitui^ao Federal, na Constitute do Estado de Minas Gerais e na Lei 
Organica Municipal.

Art. 3°. O direito ao desenvolvimento sustentdvcl e uma dimensao fundamental 
desse direito humano rcconhccido internacionalmente.

Paragrafo unico - £ dever do poder publico respeitar, promover, prover, 
informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realiza^o do direito humano ao desenvolvimento 
rural sustentavel, bem como garantir mecanismos e instrumentos de exigibilidade e 
exequibilidade.

Art. 4°. A PMDBR ter£ abrangencia municipal, integrando-se 4s demais 
politicas de desenvolvimento implementadas pelo poder publico e respeitando a legisla^So 
vigente.

§ 1°. A PMDBR tera por finalidade reorientar o processo de desenvolvimento 
rural, com base na implemcnta?^© de um modclo de desenvolvimento ftindado nos prinefpios, 
diretrizes e objetivos eslabelecidos nesta lei.

§ 2° - Para os efeitos dessa lei, considera-se:
a) desenvolvimento sustentavel do Brasil Rural: um processo dinamico c 

multidimensional que visa alcazar o bem-estar das poputOes rurais com base, 
simultaneamente, na dinamiza^So diversificada das atividades cconomicas, na conscrva9ao 
das riquezas naturals, na preservatjao do patrimonio histdrico-cultural e na consolidate dos 
direitos de cidadania e participagao politica, asseguradas na Lei OrgSnica do Municipio de 
Tunnalina/MG.
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b) Brasil Rural: o conjunto diversificado dos espa^os ambientais, 
socioculturais, cconomicos e politico-institucionais do Pais, onde prcdominam dinamicas e 
rela^Oes dc intera9ao c depcndcncia entre as atividades rurais e urbanas;

c) abordagem territorial: um referencial para a renova^o dos marcos 
conceituais sobre o dessnvolvimento rural sustentive! que devcra ocupar lugar central na sua 
estrategia de implemcntavao;

d) territdrio: um espa^o socialmente construido, dinamico e mutavel, que 
compreende, de forma interligada, as areas rurais e urbanas e caracteriza-se por um 
sentimcnto de pertencimcnto e idemidade sociocultural.

Art. 5°. S3o principios da PMDBR:
I - a democracia como fundamcnto biisico da cultura politica e das re^Scs

sociais;
II - a sustentabilidade como oricnta^io fundamental para reduzir as 

desigualdadcs sociais e regionais;
III - a inciusio como ampliaijuo dos mecanismos de democratizasao politica, 

social, cultural c economica da scciedade, assegurando a participate igualitiria de todos os 
segmentos sociais;

IV - a diversidade como rcconhecimento da importancia do patrimonio 
ambiental, sociocultural, econdmico e politico existente nos espa9os rurais;

V- a igualdade como resultado da superato das desigualdades de gencro, 
gerapao, rafa e etnia na sociedade;

VI - a solidariedade como responsabilidade coletiva e companilhada em favor 
de uma ordem econdmica, social, politica e cultural mais justa, tendo por base os principios 
da autogestao e da cooperate.

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

I - potencializato da diversidade ambiental, sociocultural, econdmica e 
politico-instilucional c valorizato das multiplas funtes desempenhadas pelos cspa9os 
rurais;

II - dinamizato econdmica, inova^des tecnoldgicas e democratizato do 
accsso as tecnologias voltadas a constru93o de um modelo sustentive! de produto 
agropecuaria, extrati vista, florestal e pesqueira.

III - foitalecimento dos fatorcs de atratividade geradorcs de qualidade de vida, 
inclusio social e igualdade de oponunidades nos espa90S rurais;

IV - foitalecimento de um arranjo institucional integrador das a9des deste 
Municipio e consolida9ao dos mecanismos de controle e gestao social, com base no 
protagonismo das organiza9des da sociedade civil.

Art. 7°. Sao objetivos da PMDBR:
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b) proper ao Poder Executive Municipal, considerando as dcliberaijoes da 
Conferencia Municipal do Desenvolvimento Rural Sustent&vel, as diretrizes e prioridades da 
Politica c do Plano Municipal de Desenvolvimento do Brasil Rural;

c) instituir mccanismos permanentes dc articula^o com brgSos e entidades dc 
desenvolvimento rural sustentavel no Municipio, bem como consclhos c colegiados com a 
final idade de promover o dialogo e a convergencia de a^des;

d) mobilizar e apoiar entidades da socicdade civil na discussao e 
implementa^ao de a^Ocs publicas de desenvolvimento rural sustentavel;

III- o Comite Intersetorial, constituido pelas sccretarias e 6rgaos publicos que 
integram o Consclho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel, com as seguintes 
atribuisfles:

a) promover a articulai^o e a integrate dos orgSos e entidades da 
administrate publica municipal afetos a area do desenvolvimento rural sustentavel;

b) elaborar o Plano Municipal de Desenvolvimento do Brasil Rural, com 
vigcncia quadrienal, a partir das diretrizes c prioridades emanadas da Conferencia Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustent&vcl, do Conselho Estadual dc Desenvolvimento Rural 
Sustentdvel, do CMDRS, do PLDBR, contemplando a indica^So de metas, fontes de recursos 
c instrumentos de acompanhamento, monitoramento e avalia^ao de sua implementato;

c) articular as politicas e pianos dc seus congcneres, cm nivcl municipal;
V - o Conselho Municipal dc Desenvolvimento Rural Sustentive! e 

congenercs, no ambito dc suas atribuites;
IV - as instancias, os foruns, os colegiados e as institui?6es privadas dos 

espa^s rurais que respeitem os principios, as diretrizes, os crit^rios das Politicas e dos Pianos 
Municipal, Estadual e Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural.

Art. 9°. O financiamento da PMDBR e de responsabilidade do Estado, da 
UniSo e do Municipio, conforme respectivas competencias, cabendo a esses entes prover os 
recursos necessdrios, de maneira suficiente c tempestiva, consignadas anualmente nos 
or9amentos dos 6rg2os e entidades envolvidos na implementa9ao da Politica e do Plano 
Estadual de Desenvolvimento do Brasil Rural, observando-se as prioridades e metas previstas.

Paragrafo unico - Para a execu93o das a9<5es previstas na PMDBR, os drgios 
publicos envolvidos poderao firmar convenios, acordos de coopera93o, ajustes ou outros 
instrumentos congeneres, com orgies e entidades da administra9ao publica federal c estadual 
e com consdrcios publicos, entidades de direito publico e privado sem fins lucrativos, 
nacionais ou estrangeiras, observada a legisla9ao vigente.

Art. 10. O Poder Executive Municipal expedira os atos necessaries a 
regulamenta9ao e a execupio do disposto nesta lei.

Art. 11. Esta lei entra cm vigor na data de sua publica9io.

30 de novembro.dj^T^T^Turmalina/MG,

---------------------------- S(£rct4rio no Exercfcio da
Vice-Presidcncia da Cdmara Municipal

ndradc
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I - fazer do mcio rural um espa9o construido com o compromctimento de toda 

a sociedade, onde viva com dignidade as pessoas do meio rural.
II- fazer cumprir as fun9des sociais, culturais, ccondmicas e ambientais dos

espa90s rurais;

III - garantir o papel estrat^gico dos espa<?os rurais na constru9ao de um 
modclo de desenvolvimento rural sustent&vel;

IV- fortalecer processos de dinamiza9ao economica, social, cultural e politica
dos espa90S rurais;

V- priorizar o fortalecimento da agricultura familiar e dos povos e 
comunidades tradicionais, definidos pelo art. 3° da Lei n° 11.326, de25 de julho de 2006, e 
pelo inciso I do art. 3° do Decreto n°. 640, de 7 de fevereiro de 2007, visando a garantia da 
soberania e seguran9a alimentar e nutricional e k democratiza9ao do acesso a terra;

VI - formular e implementar politicas, programas e apoes que assegurem a 
preserva93o da biodiversidade, a reprodu9ao dopatrimonio cultural e a permanencia das 
popula9(5es rurais com dignidade nas areas rurais;

VII - estimular a modifica9ao do padrflo de consumo alimentar da popula9§o 
brasileira, em favor de habitos alimentares sauddveis;

VIII - garantir a integra9ao e amplia9ao do acesso a politicas, servi90s e 
equipamentos de infraestrutura logistica publicos e de quaiidade, com destaque para as areas 
de educa9ao, saude e moradia;

IX - garantir a aplica95o dos direitos do trabalho nas &reas rurais;
X- consolidar mecanismos e instrumentos de gestao social no planejamento, 

elabora9ao, integra9ao, controle e monitoramento das politicas publicas.

Pardgrafo Cinico - Para alcazar seus objetivos, a PMDBR devera incidir sobre 
todas as politicos, programas e a9des voltados para o meio rural do Municipio, assegurando o 
direito de todas as familias da zona rural.

Art. 8°. Sao instancias de formulae, planejamento, execu9§o, 
acompanhamento e monitoramento da Politica Municipal de Desenvolvimento do Brasil 
Rural:

I- a Conferencia Municipal de Desenvolvimento Rural Sustent&vel, instancia 
rcsponsavel pela indica95o ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustent&vel - 
CMDRS - das diretrizes e prioridades da Politica e do Plano Municipal de Desenvolvimento 
do Brasil Rural;

II- o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentdvel - CMDRS -, 
instituido por lei, integrado por representantes de diversos 6rg§os govemamentais e de 
entidades e organiza<?6es da sociedade civil com as seguintes atribui96es:

a) convocar a Conferencia Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel, 
com periodicidade nao superior a quatro anos, bem como definir seus parSmctros de 
composi92o, organiza9So e funcionamento, por meio dc regimento proprio;


