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LEI N.º 1.606, DE 15 DE SETEMBRO DE 2005. 
 
 

Cria O “Programa Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável 

para a produção de alimentos 
em áreas alteradas” 

 
 

A Prefeita Municipal de Altamira, Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Câmara 
Municipal aprovou e ela sanciona e manda que se publique 
a seguinte Lei: 

 
Capítulo I 

Importância 
   

Art. 1º - O Programa Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável para a produção de alimentos 
em áreas alteradas, visa atender demandas dos 
agricultores ligados ao setor produtivo nas diversas 
comunidades do Município; elevando a produtividade 
através do uso da mecanização, incorporação de insumos 
orgânicos; baseados na agroecologia e reorganização das 
representações dos agricultores. 
 

Objetivos 
 

Art 2º - São objetivos do Programa: 
 
A – Introduzir inovações tecnológicas, elevando a 
capacidade produtiva do uso do solo e seu melhoramento; 
 
B - Possibilitar Integração da atividade produtiva Agrícola, 
pecuária e a criação de pequenos animais; 
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C - Possibilitar ao alcance dos pequenos agricultores a 
criação de peixes; como alternativa do aumento da renda; 
 
D - Diversificar a pequena propriedade, introduzindo 
Sistemas Agroflorestais, como componente de alimento de 
renda; 

 
E – Evitar o êxodo Rural; 
 
F – Ampliar o uso de insumos orgânicos; 
 
G – Reduzir a pressão sobre o desmatamento; 
 
H – Diminuir a prática do uso do fogo na atividade agrícola. 
 

 
Capítulo II 

Implantação 
                                      

Art. 3º - O programa será implantado 
obedecendo parâmetros técnicos tais como: zoneamento 
das áreas, aptidão do solo, calendário agrícola. 
 
A - Os agricultores poderão fazer uso do programa de (2,0 
a 5,0 hectares), por propriedade rural, não superior a 100,0 
hectares; 
 

B – Os agricultores beneficiados terão que ter mão-de-obra 
familiar e estarem participando de organizações sociais 
(Sindicato, associação, cooperativa, colônia de 
pescadores); 
 
C - É exclusivo o uso de áreas mecanizadas para o cultivo 
da produção de alimentos básicos: Arroz, milho, feijão e 
mandioca. Por no mínimo 05 (cinco) anos de uso; 
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D – Serão construídos pequenos açudes através do 
programa para criação de peixes e irrigações; 
 
E – A produção oriunda do programa, visa atender o 
mercado local, evitando a importação destes produtos; 
 

F – A comercialização será de forma organizada, através de 
Associações, Cooperativas que será fiscalizada pela 
Secretaria Municipal de Agricultura e Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural. 
 

Parágrafo Único: Os agricultores contemplados 
com o programa assinam um termo de compromisso, de 
uso do solo, de no mínimo 05 (cinco) anos, sob pena de 
não obter subsídio mais da Prefeitura Municipal de Altamira. 
 
 

Capítulo III 
Critérios de seleção: 

 
Art. 4º - Obedecendo ao calendário agrícola - A 

EMATER – PARÁ, em parceria com a Secretaria de 
Agricultura, fará a seleção dos agricultores aptos ao 
programa que será apresentado ao Conselho de 
Desenvolvimento Rural, até o limite previsto na Lei. 
 

Critério de seleção 

 
A – Fertilidade e aptidão do solo; 
B - Facilidade do manejo do solo através de máquinas 
agrícolas; 
C - Participar de Associações Cooperativas ou Sindicatos; 
D – Ser flexível ás mudanças tecnológicas; 
E -Concentração das famílias pólos produtivos do Município; 
F - Possuir mão-de-obra familiar; 
G - Morar na propriedade. 
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Capítulo IV 
Custos para implantação: 

    
Art.5º – O Município entra com custo para 

implantação de 50% das horas de máquinas trabalhadas 
(Destocamento, enleiramento, aração, gradagem), que 

serão pagas em espécie monetária junto a Secretaria 
Municipal de Finanças, no ato dos serviços a serem 
realizados. 
 

Art. 6º - O Município através da Secretaria de 
Agricultura e EMATER–PARÁ, buscará junto aos agentes 
financeiros o custeio do PRONAF, para implantação das 
atividades previstas no planejamento a ser desenvolvido. 
 

Art. 7º - Os agricultores farão com recursos 
próprios tulhas, paióis para depositar sua produção após 

colheita. 
 

Art. 8º - O beneficiamento da produção será 
através de trilhadeiras em parceria com a SAGRI e 
Secretaria Municipal de Agricultura. 
 

Capítulo V 
Uso de Bens: 

 
Art. 9º - Para o cumprimento da presente Lei, o 

Executivo Municipal, alocará máquinas e implementos a 
serem trabalhados prioritariamente no programa. 

 
Capítulo VI 

Dos Recursos Necessários: 
 

Art. 10 - Os recursos para implantação e 
manutenção do programa, correrão por contar das 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

PODER EXECUTIVO 

 

 

 5 

dotações orçamentárias próprias e através do programa de 
PRONAF CUSTEIO. 
 

Art. 11 - A área inicial do programa 
desenvolvimento agropecuário sustentável, será de 400,0 
(quatrocentos) hectares, devendo chegar a 2000 hectares 

no período de 05 anos. 
 

Da Coordenação: 
 

Art. 12 - A coordenação do programa será da 
Secretaria de Agricultura, fiscalizada pelo Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural. 
 

Art. 13 - A Secretaria Municipal de Agricultura, 
buscará meios que a EMATER- PARÁ, faça a Assistência 
Técnica e Extensão Rural com as famílias envolvidas e 

demais Instituições afins. 
 

Capítulo VII 
 

Art. 14 - O Executivo Municipal, regulamentará a 
presente Lei, no prazo de 30 dias. 
 

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogada às disposições em contrário. 

 

 
 
 

ODILEIDA MARIA DE SOUSA SAMPAIO 

Prefeita de Altamira    


