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Prefeitura Municipal de Altamira  

ESTADO DO PARA 

LEI NQ 529/93 	 ALTAMIRA (PA), 27 DE DEZEMBRO DE 1.993. 

DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E A 

CRIAÇÃO DO FUNDO A ELE VINCULADO, DANDO 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS A ELES CORRELATAS. 

0 Prefeito Municipal de Altamira (PA), faço saber que a Cá 

mara Municipal aprovará e eu sancionarei a seguinte Lei: 

Art. 19 - Fica constituído o Conselho Municipal do Desen-

volvimento Rural, com a finalidade de assegurar a participação da so 

ciedade civil na elaboração, bem como implementação/de programas re 

lativos ao meio rural que objetivem a introdução de técnicas mais mo 

dernas na exploração das atividades rurais, (além de gerir o Fundo Mu 

nicipal do Desenvolvimento Rural a que se refere o art. 2Q da presen 

te Lei.) 

Art. 2Q - Fica criado o Fundo Municipal do Desenvolvimento 

Rural, destinado a propiciar apoio e suporte financeiro à implementa 

ção de programas que busquem a introdução de técnicas mais modernas 

para a correta exploração do campo. 

Art. 39 - Os recursos do Fundo, em consonância com as dire 

trizes e normas do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural, se-

rão aplicadas em: 

- fomento à produção; 

- controle sanitário da produção oriunda do campo; 

- comercialização e abastecimento; 

- sistema viário; 

I 

II 

III 

IV 

V 	- transporte e escoamento da produção; 

VI 	- assisténcia técnica e extensão rural; 

VII - pesquisas e zoneamento agropecuário; 

VIII - regularização fundiária; 

IX 	- cooperativismo; 

X 	- conservação do meio ambiente na exi 

turais; 

ecursos na- 
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XI 	- educação, com pré-qualificação em agropecuária; 

XII - saúde e saneamento, voltados para a coletividade rural; 

XIII - quaisquer outras ações de interesse da comunidade rurícola, 

aprovadas pelo Conselho. 

Art. 49 - Constituirão receitas do Fundo: 

1 	- dotações orçamentárias próprias; 

II 	- recebimento de prestações decorrentes de programas que ge- 

raram ônus para os beneficiados; 

III - doações, auxílios e contribuições de terceiros; 

IV 	- recursos financeiros oriundos de repasses dos Governos Fe- 

deral e Estadual, bem como de outros órgãos públicos, rece-

bidos diretamente ou através de convênios; 

V 	- recursos financeiros oriundos de organismos internacionais 

de cooperação, recebidos diretamente ou através de convê-

nios; 

VI 	- aportes de capital decorrentes da realização de operações 

de crédito em instituições financeiras oficiais, após au-

torização derivada de lei específica; 

VII - rendas provenientes da aplicação de seus recursos no merca 

do de capitais; 

VIII - produtos da arrecadação de taxas ou multas oriundas do li-

cenciamento de atividades ligadas à produção rural e de in 

frações às normas que regem tais atividades, além de ou-

tras ações tributáveis ou penalizáveis que guardem relação 

com o desenvolvimento rural; 

IX 	- outras receitas provenientes de fontes aqui não explicita- 

das, exceto de impostos. 

§ 19 - As receitas descritas neste artigo serão obrigato-

riamente depositadas em conta especial a ser aberta e mantida em a-

gência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. 

§ 20 - Obedecida a legislação em vigor, quando não estive 

rem sendo utilizados nas finalidades próprias, os recursos do Fundo 

poderão ser aplicados no mercado de capitais, de acordo com a posi-

ção das disponibilidades financeiras aprovadas pelo Conselho, obje-

tivando o aumento das receitas do Fundo, cus ecultados a ele re-

verterão.  
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§ 30 - Os recursos serão destinados, com prioridade, a pro-

jetos que se vinculem à tecnificação das atividades agropecuárias, 

tendo como alvo os pequenos produtores rurais, proprietários ou legí-

timos ocupantes de imóveis cujas áreas sejam menores que - ou girem 

em torno de - um módulo rural da região. 

Art. 50 - O Fundo de que trata a presente Lei ficará vin-

culado diretamente à Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteci-

mento. 

§ Único - O Órgão ao qual está vinculado o Fundo fornecerá 

os recursos humanos e materiais necessários à consecução dos seus ob-

jetivos. 

Art. 69 - São atribuições da Secretaria Municipal de Agri-

cultura e Abastecimento: 

1 	- administrar o Fundo de que trata a presente Lei e propor po- 

líticas de aplicação de seus recursos; 

II 	- submeter ao Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural o 

plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com os 

recursos municipais voltados para a agropecuária, bem como 

com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e de acordo com as po-

líticas delineadas pelo Governo Federal, no caso de utiliza-

ção de recursos do Orçamento da União; 

III - submeter ao Conselho as demonstrações mensais de receita e 

despesa do Fundo; 

IV 	- submeter ao Conselho os critérios de seleção dos agriculto- 

res a serem beneficiados com os programas de tecnificação e, 

a cada projeto, a relação das famílias selecionadas, bem co-

mo a tabela dos custos operacionais, base para o cálculo das 

prestações referentes à reposição dos custos havidos em fa-

vor dos beneficiários; 

V 	- submeter ao Conselho os pleitos a serem encaminhados aos Go- 

vernos Federal ou Estadual que utilizarão recursos do Fundo 

como contrapartida; 

VI 	- encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstra- 

ções mencionadas no inciso III d \t\ artigo; 

VII - submeter ao Conselho as normas pa ' gestão do património 

resultante dos investimentos com 	s-do Fundo; 
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VIII - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo; 

IX - firmar convúnios e contratos, inclusive de emprústimos, jun-

tamente com o Governo Municipal, referentes a recursos que 

serão administrados pelo Fundo; 

X 	- cuidar para que toda atividade rural beneficiada pelo Fundo 

se desenvolva em perfeita sntonia com as Alternativas de De-

senvolvimento Sustentado da Amazônia. 

Art. 70 - O Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural se-

rá constituído de 8 (oito) membros, tendo como natos os representan-

tes: 

1 	- do Poder Executivo; 

II 	- do Poder Legislativo; 

III - das Cooperativas voltadas para as atividades do campo; 

IV 	- do Sindicato Rural de Altamira; 

V 	- do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Altamira; 

VI 	- das Associações de Produtores Rurais de Altamira. 

§ 19 - O representante das Cooperativas, que deve estar sem 

pre quite com suas obrigações de associado, será originário daquela 

que, pela ordem, apresentar: 

a) - maior volume de comercialização de produtos agropecuãrios no 

exercício imediatamente anterior à indicação: 

b) - maior número de associados em condições de votar em suas assem 

blúias gerais. 

§ 20 - Os demais representantes das entidades civis serão 

indicados de conformidade com o que estiver disposto na regulamenta-

ção da presente Lei. 

§ 30 - A designação dos membros do Conselho será feita por 

ato do Poder Executivo. 

§ 4Q - A Presidência do Conselho será exercida por represen 

tante do Poder Executivo, e de escolha deste. 

§ 59 - O número de representantes do Poder Público não pode 

ser superior à representação da sociedade civil. 

§ 60 - Nenhum representante da sociedade civil pode ser vin 

culado ao setor público, ainda que aposentado.  

§ 79 - Nenhum membro do Conselho po 
\

d 	parente em primei 

ro grau do Prefeito ou de quem estiver no 
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§ 80 - O mandato dos membros do Conselho será de dois anos, 

permitida uma recondução. 

§ 90 - O mandato dos conselheiros será exercido gratuitamen 

te, ficando expressamente vedada a concessão de qualquer tipo de remu 

neração, vantagem ou benefício de qualquer natureza pecuniária. 

§ 10 - Perderá o mandato e terá vedada a recondução o conse 

lheiro que, no exercício da titularidade, faltar a 3 (três) reuni6es 

consecutivas ou a 6 (seis) alternadas, a menos que apresente justifi-

cação por escrito, aprovada em plenário do Conselho. 

Art. 80 - O Conselho reunir-se-á ordinariamente, uma vez a 

cada mês e, extraordinariamente, na forma que dispuser o seu regimen-

to interno. 

§ 10 - A convocação será feita por escrito, com antecedên-

cia mínima de 6 (seis) dias para as sessões ordinárias e de 24 (vinte 

e quatro) horas para as extraordinárias. 

§ 20 - As decisões do Conselho serão tomadas com a presença 

de, no mínimo, 5 (cinco) de seus membros, tendo o presidente o voto 

de qualidade. 

§ 30 - O Conselho poderá solicitar a colaboração de servido 

res do Poder Executivo para assessoramento de suas reuniões, podendo 

constituir uma Secretaria Executiva. 

§ 40 - Para o seu pleno funcionamento, o Conselho fica auto 

rizado a utilizar os serviços infra-estruturais das unidades adminis-

trativas do Poder Executivo. 

Art. 90 - Compete ao Conselho Municipal do Desenvolvimento 

Rural, ad referendum do Executivo: 

1 	- aprovar as diretrizes e normas para a gestão do Fundo Munici 

pai do Desenvolvimento Rural e fiscalizar o seu cumprimento. 

II - aprovar os programas anuais e plurianuais de aplicação dos 

recursos do Fundo em projetos que beneficiem a atividade ru-

rícola, nos termos desta Lei; 

III - estabelecer limites máximos e mínimos de atendimento, a títu 

lo oneroso ou a fundo perdido, para as m,pd\alidades de ações 

previstas no art. 30 da presente Lei; 

IV 	- definir política de subsídios na área\dndimento; 
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V 	- definir a forma de aplicação, em favor dos beneficiários, 

dos recursos sob a responsabilidade do Fundo; 

VI 	- decidir as condições de retorno de investimentos e, conse 

quentemente, as prestações a serem pagas pelos beneficiá-

rios; 

VII - definir normas para a gestão do patrimônio vinculado ao 

Fundo; 

VIII - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fun-

do, solicitando, se necessário, o auxílio do órgão de Fi-

nanças do Executivo; 

IX - acompanhar a execução dos programas com base nos recursos 

sos do Fundo, cabendo-lhe, inclusive, sugerir a suspensão 

do desembolso, caso sejam constatadas irregularidades na 

aplicação; 

X 	- dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamenta 

res relativas ao Fundo, nas matérias de sua competência. 

XI - propor medidas de aprimoramento do desempenho do Fundo, 

bem como outras formas de atuação visando a consecução 

dos objetivos colimados pelos programas aprovados; 

XII - supervisionar a execução física e financeira de convênios 

firmados, onde haja utilização de recursos do Fundo, defi 

nindo providências a serem adotadas pelo Poder Executivo 

nos casos de infração constatada; 

- 	 XIII - analisar e selecionar para atendimento as demandas locais; 

XIV - analisar e aprovar os critérios para a seleção dos rurí-

colas a serem beneficiados com programas que tenham por ba 

se os recursos do Fundo e, a cada projeto, a relação dos 

selecionados; 

XV - analisar e aprovar os pleitos a serem encaminhados aos Go-

vernos Federal e Estadual pelo Município, que envolvam a u 

tilização de recursos do Fundo; 

XVI - elaborar o seu Regimento Interno. 

Art. lo - O Fundo de que trata a presente Lei terá vigên- 

ria ilimitada 

Art. li - Para atender ao disposto 

der Executivo autorizado a abrir Crédito Adic 

O Po- 

até o 
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limite de Cr$ 1.000.000.000,00 (hum bilhão de cruzeiros), junto à Se 

cretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, á qual está vin-

culado o Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural. 

Art. 12 - A presente Lei será regulamentada por Decreto do 

Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua publicação. 

Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica 

ção, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Altamira, Estado do Pará, 

aos 27 dias do más de dezembro de 1993. 

Cruz 




