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LEI N2 488/93 	 ALTAMIRA, 01 DE JUNHO DE 1.99 3.  

CRIA 0 PROGRAMA DE TECNIFICAÇÃO RURAL 
DO MUNICIPIO DE ALTAIJIIRA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

0 Prefeito Municipal de Altamira, SR. MAURICIO BAS-
TAZINI, faz saber que a Câmara Municipal de Altamira, aprovou e 
ele sanciona a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA 

	

Art. 1-° - 0 Programa de Desenvolvimento Rural 	do 
Município de Altamira, criado a partir do PLANO AGRÍCOLA MUNICI-
PAL, visa propiciar, através da atuação conjunta dos Poderes 
Públicos e Comunitários ligados á agricultura, meios e instrume n  
tos para a motomecanização da área agriculturável do Município, 
nos termos da presente Lei. 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Art. 2°- - São Objetivos do Programa: 

a - Buscar, através de tecnologia racional, tornar 
o solo apto a atividade agrícola; 

b - oferecer alternativas para o incremento 	da 
produção rural respeitada a preservação e recuperação dos recu r  
soa naturais renováveis; 

c - estimular a fixação do homem á propriedade ru-
ral de modo a diminuir os índices de migração para periferias. 

CAPITULO III 

DA IMPLANTAÇÃO 

Art. 3°- - 0 presente programa será implantado obe-
decendo o calendário agrícola para os anos 93 e 94. 

a - Tecnificação de um mínimo 3,0  (três) hectares 
por propriedade rural, não superior a 100 (cem) hectares, desde 
que administrada e cultivada por mão de obra familiar; 
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b - paralelo ao programa de produção com culturas 
J.

anuais sera desenvolvido também o sistema de cultivo de arvores 
frutíferas e essências florestais; 

c - implantação de pequenos açudes para aproveita 
mento de psicultu.ra, criaç6es de pequenos animais e irrigaçao; 

d - comercialização de forma organizada, através 
de cooperativa, associação de produtores, coordenada através da 
Secretaria de Agricultura. 

PÁRGRA±O T5NICO - Os agricultores beneficiados, 
com a mecanização ficarão com a responsabilidade de manter e dar 
continuidade aos trabalhos com tração animal. 

CAPÍTULO IV 

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Art. 42 - No prazo do artigo 32,  receber o Con - 
selho de Desenvolvimento Rural as propostas dos interessados, se-
lecionando dentre os mesmos, até o limite de extensão previsto pé 
la presente Lei aqueles que melhor satisfizerem as condices para 
a integração ao programa, tendo por critérios: 

a - Fertilidade cio solo a ser mecanizado; 
b - condiçes topográficas que viabilizem a uti-

lização da tecnologia desejada; 
c - concentração de integrantes do programa por 

rea de atendimento, de maneira a obter o ma'ximo rendimento 	e 
desempenho dos implementos alocados; 

d - interesse manifesto pelas enovaçes do pro - 
grama ora implantado, verificavel, também, pelas condiç6es presen 
tes da propriedade que visa beneficiar. 

CAPÍTULO V 

DOS CUSTOS PARA IMPLANTAÇÃO 

	

Art. 52 - Arcará o Município com o custo 	de 
implantação da tecnificaço, tornando-se credor pelo valor total 
de custo dos serviços prestados, a serem pagos em 04 (quatro) a-
nos, prestaçes anuais iguais, utilizada a equivalncia pelo pre-
ço dos produtos agrícolas a serem cultivados, tomado este na data 
do término dos serviços. 

Art. 62 - Poderá o Município optar pela percep - 
ço do valor devido em produtos "in natura", até o limite das 
necessidades de alimentação em creches e demais instituiçes con-
generes mantidas pela Municipalidade. 
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Art. 72 - Para efeitos de aferição do preço 	de 
custo, serão computados os gastos de combustível, operação e de - 
preciaço dos implementos utilizados. 

Art. 82 - Como garantia pelo pagamento, firmará 
o integrante ao programa Instrumento Próprio de Confissão de 
Dívida, com garantias reais ou fidejussórias, a serena regulamenta 
das, observando o prazo mínimo de cultivo de 04 (quatro) anos, 
gravada a propriedade, neste prazo, com cláusula de inalienabili-
dade. 

CAPITULO VI 

DA AL0CAÇ0 DE BENS 

Art. 92 - Para os efeitos da presente Lei, o Exe-
cutivo Municipal alocará máquinas e implementos a serem utiliza - 
dos exclusivamente para o programa, observada a importância e a 
extensão do mesmo. 

CAPITULO VII 

DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO 

Art. 10 - Os recursos necessários à implantação e 
manutenção do presente programa correrão por conta das dotaçes - 
orçamentárias próprias, especialmente as constantes das rubricas 
CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PSICUITURA e APOIO AO PEQUENO PRODU - 
TOR. 

Art. 11 - Observando o andamento do pro grama, pio 
derao haver ANULAÇÕES / SUPLEMENTAÇES / TRANSFERÊNCIAS orçamen - 
tais, na forma da Legislação vigente, de maneira a garantir os 
recursos que se façam necessrios. 

CAPÍTULO VIII 

DA EXTENSÃO 

Art. 12 - A extensão inicial do presente progra-
ma é a tecnificaço, nos termos da presente Lei, de 500 (quinhen-
tos) hectares. Cumprida a meta inicial, far-se-a. análise para 
estabelecimento dos parmetros posteriores. 
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CAPITULO IX 

DA COORDENAÇÃO 

Art. 13 - A implantação, coordenação e fiscaliza 
ço do presente programa far-se-á sob os auspícios do CONSELHO 
DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 

Art. 14 - Á Secretaria Municipal de Agricultura, 
ficara encarregada de viabilizar a assistncia, através da 
E1VIATER-PA e demais instituiçes afins. 

CAPITULO X 

Art. 15 - O Executivo Municipal regulamentará a 
presente Lei no prazo de 30 (trinta) dias. 

.Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data 	de 
sua publicação, revogadas as disposiçes em contrrio. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALTAMIRA, AO 
12 DIA DO IVS DE JUNHO DE 1.993. 

/ 
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