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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

PODER EXECUTIVO 

 

LEI Nº 1.622, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2005. 

 

 
CRIA O ”PROGRAMA 

MUNICIPAL DENOMINADO 

AGRICULTURA URBANA, PARA 
A PRODUÇÃO DE HORTAS 

COMUNITÁRIAS, DOMÉSTICAS 

E DE PEQUENOS POMARES 
PARA A PRODUÇÃO DE 

ALIMENTOS”. 

 
 

 

A PREFEITA DE ALTAMIRA, Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 

aprovou e ela sanciona e manda que se publique a seguinte Lei: 

 
 

CAPITULO I 

Importância 

 

Art. 1º – O Programa Municipal denominado 
Agricultura Urbana para a produção de hortas comunitárias, hortas 

domésticas e de pequenos pomares, visa beneficiar as áreas 

ociosas dos bairros periféricos, atendendo inúmeras famílias com a 
produção de produtos hortifrutigranjeiros, com a incorporação de 

insumos orgânicos, baseados no sistema da agroecologia. 

 
OBJETIVOS 

 

Art. 2º - São objetivos do programa: 
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A- Introduzir inovações tecnológicas, elevando a 

capacidade produtiva do uso do solo e seu melhoramento. 

 
B- Possibilitar integração da atividade produtiva 

agrícola com a criação de pequenos animais. 

 
C- Possibilitar o alcance do programa às famílias de 

baixa renda ou famílias carentes. 

 

D- Aproveitamento das áreas ociosas de fundo de 

quintais e terrenos baldios, com o uso de atividades produtivas. 

 
E- Inserir na atividade produtiva, famílias que vivem 

em estado de pobreza. 

 
F- Melhoramento no cardápio alimentar, diminuindo a 

desnutrição de jovens e adultos. 

 
G- Possibilitar o aumento da renda familiar, 

empregando a mão-de-obra ociosa, gerando empregos. 

 
H- Produzir alimentos básicos hortifrutigranjeiros, 

sem uso de agrotóxicos. 

 
CAPITULO II 

Implantação 

 
Art. 3º- O programa será implantado obedecendo 

parâmetros técnicos, tais como: zoneamento das áreas, aptidão do 

solo e calendário agrícola. 
 

A – As famílias poderão fazer uso do programa, tendo 

áreas disponíveis para construção de hortas e pomares. 
 

B – As famílias beneficiadas com o programa terão 

que ter mão-de-obra familiar e que estejam cadastradas em 
programas sociais do Município ou em outras formas de 

organizações sociais. 
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C – As áreas de uso poderão ser preparadas com o 

uso de máquinas e implantação agrícolas, desde que tenham 

condições de uso dos referidos equipamentos. 
 

D- A produção oriunda do programa visa a atender a 

demanda familiar de consumo e excedente, poderá ser negociado 
em programas sociais do Município. 

 

E- A comercialização do excedente será feita de forma 

individual ou de forma organizada, através de associações de 

bairros, cooperativas de produção ou outras entidades afins. 

 
Parágrafo Único: As famílias contempladas com o 

programa deverão ser fiscalizadas por Entidades ou Conselhos de 

Bairros e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. 
 

CAPITULO III 

Condução do Programa 
 

Art. 4º – O presente programa deverá ser conduzido 

pela Secretaria Municipal de Agricultura, podendo o gestor 
municipal fazer convênios com a EMATER-PARÁ, UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARÁ e SAGRI. As famílias aptas ao programa, 

depois de selecionadas, serão apresentadas aos referidos 
Conselhos Fiscalizadores previstos na Lei. 

 

CAPITULO IV 
Custos para implantação 

 

Art. 5º - O Município arcará com os custos de aração e 
gradagem como incentivo, por se tratar de programa de caráter 

social. 

 
Art. 6º - As famílias entrarão com a mão-de-obra 

familiar nas atividades previstas de utilização dos produtos 

hortifrutigranjeiros a serem plantados. 
 

Art. 7º - Assistência Técnica será feita pela Secretaria 

Municipal de Agricultura e outros parceiros conveniados, como: 
EMATER-PARÁ e UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. 
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Art. 8º - As sementes para iniciar o plantio serão 

doadas pela Secretaria Municipal de Promoção Social e Secretaria 

Municipal de Agricultura. 
 

CAPITULO V 

Uso de Bens 
 

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

Executivo Municipal alocará máquinas e implementos da Secretaria 

Municipal de Agricultura, para serem trabalhados prioritariamente 

no programa.  

 
CAPITULO VI 

Dos Recursos Necessários 

 
Art. 10 - Os recursos para implantação e manutenção 

do programa, correrão por conta das dotações orçamentárias 

próprios ou do Banco do Cidadão ou através do PRONAF- 
CUSTEIO. 

 

CAPITULO VII 
 

Art. 11 - O programa Municipal de Agricultura Urbana 

para a produção de hortas comunitárias domésticas e pequenos 
pomares iniciará pelos bairros: Mutirão, Independente I e II, 

Colina, Alto da Brasília e Santa Ana, podendo ser expandido a 

outros bairros. 
 

Da Coordenação 

 
Art. 12 - A Coordenação do programa será da 

Secretaria Municipal de Agricultura e da Secretaria Municipal de 

Promoção Social, fiscalizada pelo COMBEMAT e CONSELHO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 

 

Art. 13 - A Secretaria Municipal de Agricultura buscará 
convênios para que a EMATER-PARÁ possa fazer assistência 

técnica para as famílias contempladas com o programa. 
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CAPITULO VIII 

 

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, revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete da Prefeita, aos 25 dias do mês de novembro de 2005. 

 

 

____________________________________ 
ODILEIDA MARIA DE SOUSA SAMPAIO 

Prefeita de Altamira 


