
GABEF\TETE I)O PREFEITO

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N° 019
Boa Vista,18 de junho de 2021.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Remetemos  ao  Poder  Legislativo  de  nosso  Municipio,  o  Projeto  de  Lei  anexo,  que

disp5e  sobre  a  NOVA  REDACAO  A  LEI  N°  330/2008,  ALTERADA  PELA  LEI  N°

624/2019,   QUE   CRIA   0   CONSELHO   MUNICIPAL   DE   DESENVOLVIMENTO

RURAL   SUSTENTAVEL   D0   MUNIcipIO   DE   BOA   VISTA   E   DA   OUTRAS

PROVIDENCIAS.

A presente alteracao busca aprimorar as politicas pdblicas voltadas ao desenvolvimento

agropecuirio em nosso municipio, especialmente com a regulanientac5o do Fundo Municipal

de  Desenvolvimento  Rural,  cuja  principal  atribui9ao  sera  financiar  e  incentivar  programas

especiais  de  apoio  ds  atividades  agropeculrias  e  projetos  de  infraestrutura  na  area  rural,

desenvolvidas no territ6rio do munic{pio de Boa Vista.

Considerando   que   essa   alteracao   e   de   extrema   necessidade,   sobretudo   para   a

disporibilizap5o de elementos que garantam ao homem do campo meios capazes de mante-lo

em sua terra e faze-lo prosperar,  solicitamos de Vossas Excelencias  que  apreciem o Projeto

anexo com bastante desvelo e com a maior urgchcia possivel.

Atenciosanente,

CAlvIARA  MUNICIPAL  DE   BOA  VISTA



GABERTF.TEDOPREl``EITO

PROJETO DE LEI N° 019/2021
Boa Vista - PB, 18 de junho de 2021

I)A     NOVA     REDACA0     A     LEI     N°     330/2008,
ALTERAI)A  PELA  LEI  N°  624/2019,  QUE  CRIA  0
CONSELH0 MUNICIPAL DE DESENVOLVIRENT0
RURAL    susTENTAVEL    DO    MUNlcfrlo    I]E
BOA VISTA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

0 PREFEITO CONSTITUCIONAL D0 MUNICIPIO DE BOA VISTA, ESTAD0 DA
PARAIBA,  faco  saber  que  a  Camara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e Eu  sanciono  a
seguinte Lei.

CAPITUL0 I
DA FINALIDADE

Art.  1° - Fica criado o Couselho Municipal de Desenvolvimento Rural  Sustenfavel e
Solidirio de Boa Vista - com a finalidade de assessorar o Govemo Municipal na deliberapao.
normatizapao,    acompanharnento   e   avaliapao   da   politica   agropecuiria   do   Municipio,
competindo-lhe especialmente :

I -Planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar a polltiea de agropecudria a nivel municipal;

11  -  Deliberar  sobre  os  servicos  e  apses  da  agropeouiria  do  Municipio,  dando  chfase  ao
fomento  da prodngfro  agropecuata,  a  organizapao  do  abastecimento  alinentar,  o  fixar  do
homem no campo, fiscali2apao dos produtos agropecuirios e a vigilancia do rebanho;

Ill  -  Estabelecer  normas  e  diretrizes  para  implantapao  e  acorxpanhamento  da politica  de
administrapao,   capacitapao   e   desenvolvimento   de   recursos   humanos   e   do   sistema   de
infoma¢6es,  com  o  objetivo  de  melhorar  a  presta95o  dos  serviaps  de  agropecuata  aos
produtores;
IV - Adotar e  sugerir providencias para a melhoria da eficiencia dos servi¢os e atendimento
aos produtores;

V - Levantar dados estatisticos com finalidade d`e orgar e avaliar a politica agropecuiria do
Municipio;

VI - Fiscalizar e controlar a aplicapao de recursos destinados a agropecuiria do Municipio;

VII - Fiscalizar os 6rg5os prestadores de servigos componentes do sistema no nivel municipal,
principalmente  quando  a  priorizap5o  dos  problemas  de  agropecuiria,  resolutividade  dos
problemas, desempenho e aplicapao de recursos;

CANIARA  MllNICIPAL   DE   BOA  VISTA
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VIII - Adotar medidas que visem racionalizar as diversas estruturas compon?ntes do sistema
visando evitar a pulverizapao de recursos e duplicidade de apses;

IX - Sugerir a criapao e extin95o de servigos e/ou 6rg5os.

X  -  Elaborar  projetos  e  planos  sobre  as  atividades  a  serem  desenvolvidas  na  agricultura,
pecuiria  e  outros  setores  para  encaminhamento  ao  Executivo  municipal,  objetivando  sua
execucao;

XI - hcentivar a pesquisa e a diversificapao de cultLiras;

XII-Incentivaraimplantagaoagroindustrialnbmuhicipio;

XIII - Incentivar a melhoria gen6tica dos rebanhos do municipio;

XIV - Incentivar a producao de foma associativa;

XV - Analisar,  opinar e sugerir solng5es  sobre  quaisquer assuntos  ligados  ao  setor,  que  lhe
forem encaminhados por outros 6rgaos govemamentais ou entidades legalmente constituidas.

CApf TUL0 11
DA COMPOSICAO DO CONSELHO

Art.  2°  -  0  Couselho  Municipal  criado  nesta  Lei  sera  constituido  paritariamente  por
rapITesentantes de entidales da sQcie.dads civil cnganizada e rfuunco, beneficiato dan ac6es un
agropeouiria.

§  1°  -  Sao  membros  do  conselho  que trata este Artigo,  representag6es  dos  seguintes
6rgfros e Entidades:

I.           Prefeitura Municipal de Boa vista;
11.         Centro de vivchcias Geoparque do cariri do sitio Bravo;
Ill.        Associag5o dos Agricultores e Famihiares de caluete;
IV.       Associapao dos pequenos produtores do sitio Rocado do Mate;
V.         APROLVISTA -Associapao dos produtores de Leite de Boa vista;
VI.        Camara Municipal de vereadores do Municipio de Boa vista;
VII.      EMPAER q3scrit6rio Local de Boa vista);
VIII.     Secretaria de Assistencia social e desenvolvimento Humano do Municipio;
IX.        Secretaria de servicos Rurals do Muliiofpio;
X.         Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Boa vista;
XI.       Igreja catdlicadeBoavista;
XII.      Associap5o dos Agricultores do Asientamento Jose Jovem do sitio Jua;
XIII.    Associap5o dos Pequenos Agricultores do Assentamento Ant6nio Paulo - Sitio

Malhada;
XIV.    SINTRAF -Sindicato da Agricultura Familiar;
XV.      Cooperative As cabritas;
XVI,    ACQSR -Associapao comunitala os Quilombolas de santa Ro8a, Boa vista;
XVII.   ACAPRIVISTA - Associapao dos Caprinocultores de Boa Vista;
XVIII. APROLFI - Associacfro dos Produtores Rurais da Fazenda Inoc6ncio;
XIX,    Secretaria de salde de Boa vista;



XX.      Secretaria de Educapao, Cultura e Turismo de Boa vista.

§ 20 - Sera indicado urn suplente por 6rgao ou entidade, papa representar cada membro
do conselho, substituindo-os nas eventuais auschcias e impedimentos.

§ 30 - A nomeapao dos membros efetivos e suplentes sera feita por Portaria do Prefeito
com prazo de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por igual periodo.

§ 40 - As decis6es do conselho serao aprovadas por maioria simples dos seus membros
presentes is reuni5es, cabendo ao Presidente o vote de Minerva, em caso de empate.

§ 5° - Os rapresentantes e suplentes do consetho ser5o indicados por sues entidades, para
nomeacao do Prefeito Municipal.

Art. 3° - Nao cabe nenhum tipo de remunerap5o aos membros do Couselho.

cApiTULO in
DO FUNDO MUNlclpAL DE DESENvOLvmmNTO RURAL - FnoR

Art. 4° - Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural do Municipio de
Boa Vista,  destinado  a financiar e  a  incentivar progranas  especiais  de  apoio  ds  atividades
agropeouirias  e  projetos  de  infraestrutura  na  area  rural,  desenvolvidas  no  territ6rio  do
muniofpio, sendo regido por esta lei, tendo como recursos:

I - os aprovados em lei municipal, constantes do orcanento;

11 - os recebidos de entidades ou empresas privadas em doapao;

Ill - os auxilios e subvenc6es especificas concedidas por 6rgaos pdblicos;

IV - os provenientes do paganento de empr6stimos concedidos;

V - os rendinentos de aplicapao de capitals;

VI - os provimentos de financiamentos obtidos em instit`ric6es bancirias oficiais ou privadas;

VII - fundos eventuais.

Art. 50 - 0 FMDR poderd fimar convchios com 6rgaos govemamentais com finalidade
de   repassar   fmanciamentos   destinados   a   investimentos   nas   drear   abrangidas   pela   sua
finalidade.

Art. 6° - 0 FMDR financiari empreendimentos rcalizados atrav6s das associap5es de
produtores,  ben  como  pequenos  produtores  individualmente,   sendo   que  os  pedidos  de
financiamento  deverio  estar  acompanhados  de projetos  elaborados  pela  equipe  tecnica  da
Secretaria Municipal de Agricultura, pelo Escrit6rio Municipal  da Empaer, por empresa de
planejamento   agropecuirio   ou   pela   equipe   tecnica   das   cooperativas   estabelecidas   no
municipio-

Art.  70 - Os  financiamentos serao  deferidos ap6s aprovapao do proj,eto pelo Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentivel e Solidalo.

Art. 8° -No planejanento das ap6es do' FMDR, sao observadas as seguintes diretrizes:



I - os programas priorifarios  develfro  atender ds necessidades pemanentes da agricultura e
pecuina do municipio;
11  -  os progranas  atenderao,  gradualmente,  as  propriedades  com  maiores  necessidades  de
melhoria da produtividade e economia no setor;

Ill  -  o  volume  de  recursos  aplicados  e  as  condic6es  de pagamento  serio  estabelecidos  em
funcao das areas beneficiadas.

§ I ° Os programas de projetos definidos mos temos deste artigo serao oficializados por
decreto do Executivo.

§2°  A  fiscalizap5o  das  ap6es  do  FMDR  sera  exercida  pelo  Couselho  Municipal  de
Desenvolvimento Rural Sustenfavel e Solidato e pelo sistema de controle intemo do Poder
Executivo,  sem preju'zo  do  controle  exercido pela  Cfmara  de  Vereadores  com  auxilio  do
Tribunal de Contas do Estado.

Art.  90  -  0  FMDR  e  administrado  por urn  Conselho  de Administrapao  com  fungfro
normativa e deliberativa, assim coustituido:

I - Secretirio Municipal de Agrioultura;

11 - Secretirio Municipal de Finan¢as;

Ill  - Tres  rapresentantes  do  Couselho  Municipal  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentfvel  e
Solidino, designados por seu presidents.

§1°  A presidchcia  do  Couselho  de  Administra9ao  cabers  ao  Secretino  Municipal  de
Agricultura e no seu impedimento, ao Secretato de Finangas.

§2° Os membros titulares do Couselho de Administra9fro indicar5o os seus suplentes que
os substituirio mos seus inpedimentos.

§3°  0  mandato  dos  membros  do  Conselho  de  Admihistracao  6  de  2  (dois)  anos,
permitida a sua recondu¢ao por igual periodo,  com excegfro dos membros que exercerern as
fun95es pdblicas mencionades mos incisos I e 11, do presente artigo.

§4° 0 mandato dos conselheiros e exercido de forma gratuita e cousiderado de relevante
servico prestado ao municipio.

Art.   10  -  A  Secretaria  Municipal   de  Finan9as  manteri  os   controles  confabeis  e
financeiros de movimentapao dos recursos do fundo,  obedecido ao previsto neste capitulo, e
fart a tomada de conta dos recursos aplicados, com o apoio da contabiljdade municipal.

§1°  Os  recursos  do  FMDR  serio  dapositados  em  conta  especial,  em  estabelecimento
oficial de eredito, e integram o or9amento da Secrgtaria Municipal de Agricultura.

§2° Obedecida a programapao financeira previamente aprovada, o excesso de caixa see
aplicado no mercado de capitals, atrav6s de banco oficial.

Art.  11  -  Os  fmanciamentos  a  conta  do  Fhfl)R  serao  autorizados  pelo  Conselho  de
Administra9ao, levando em consideracao a instrugao do expediente quarto:

I - a capacidade de pagamento de cada beneficio;

11  -  os  estudos  relativos  aos  projetos  elaborados  para  cada  financiamento  pela  Secretaria
Municipal de Agricultura.
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Parigrafo inico,  A liberapao dos recursos sera feita a vista da assinatura do contrato,
contendo  cliusulas  que  atendem  ao  disposto  mos   artigos  seguintes   e  deinais  condig6es
pertinentes que forem estabelecidas na regulamentapao deste capitulo.

Art.  12 - 0 valor do financiamento sera convertido em produto equivalente ao pre€o
ndnimo fixado pelo competente 6rgao federal para o Estado da Paraiba.

Art. 13 -0 produto a ser escolhido como base de preco, confome o disposto no art.  12
desta lei, ben como  a foma de  amortiza9ao  dos  financiamentos  obtidos  com recursos  do
FMDR, sao estabelecidos atrav6s de decreto.     `

Art. 14 -Em caso de frustraq5o de safra, as amortizap6es ter5o seus prazos prom)gados,
automaticamente, per urn ano, ap6s a apresentapao de laudo t6cnico aprovado pelo Couselho
Municipal de Agricultura e Pecuala.

Art.  15  - Para habilitar-se  a condigao  de beneficidrio  do  fundo,  o  interessado  devera
enquadrar-se nas condig6es estabelecidas na regulamentapao deste capitulo.

CAI'ITUL0 IV
I)0 PROGRAMA DE SHIVIENTES

Art.  16 - Fica criado  o  Prograna de Distribui9fro  de  Sementes,  tendo por objetivo o
incremento  da prodng5o  agricola,  atrav6s  dos produtores  estabelecidos no municipio,  como
fonte altemativa de renda e diversificacao da prodngfro primiria com incremento em areas de
pastagens de baixa producao.

Art. 17 -Sao destinafarios do prograina os proprietirios ou possuidores de areas rurais
situadas no municipio, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal de Agricultura.

Art.  18  -  0  municipio,  atraves  da  Secretaria  Municipal  de  Agricultura.  adotari  os
procedimentos   necessirios   a   concretizacao   do   programa   e   prestard   assistchcia  techica
mediante:

I - aberfura de inscric6es para os interessados em participar do programa;

11 - escolha das semente§ a serem utilizadas;

Ill - aquisi9ao de sementes em melhores condi96es no mercado;

IV - distribui9ao de sementes aos prodrtores q\ie se enquadrarem nas disposig6es desta lei;

IV - venda, a pre9o de custo, de sementes aos produtores rurais.

Paragrafo thico. A distribuicao das sementes obedeceri ds normas t6cnicas e atenderi as
exigencias do 6rgao tecnico da Secretaria Municipal de Agricult`ira.

Art.   19   -  i   a   administrap5o   municipal   autorizada   a   conceder  parcelamento   do
pagamento das sementes pelos produtores a razao de quatro parcelas do preqo da compra.

Art. 20 - Papa ser beneficiado pelo programa, o produtor deveri preencher os seguintes
requisitos:



I  -  comprovar,  atraves  da  apresentapao  do  bloco  de  produtor  rural  e  do  CPF,  que  e
proprietalio  ou  possuidor  de  im6vel  rural  no  tedt6rio  do  municipio  de.  Boa  Vista  em
condic5es de produzir forrageiras:

a)   em   data  a  ser  estabelecida   e   amplamente   divulgada  pela   Seeretaria  Municipal   de
Agricultura, atrav6s da imprensa local, o produtor interessado deveri efctuar sua inscricao na
secretaria para recebimento das sementes;

b) 0 produtor tern direito a compra de sementes para a implanta9ao em urn hectare em sua
propriedade, podendo ser contemplado somente uma vez em cada ano civil;
c) 0 municipio firmari contrato de compra e venda com os beneficiarios estabelecendo preap,
prazos de entrega e condicdes de pagamento das sementes;
d)  Havendo  sobras,  o  municipio  poderd  disponibilizar  maior  quantidade  de  sementes  aos
produtores.

11 - seguir as orientap6es tecnicas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Aedcult`ira para
o prograna.

Art. 21  - 0 benefici&rio do programa e sua propriedade est5o sujeitos a fiscalizacao e
monitoramento permanentes pelos techicos da Seeretaria Municipal de Agricultura quanto a
observincia das condic6es ideals de cultivo de sementes, sua adubapao e correcao do solo, ao
correto destine das sementes, nao podendo ceder, doar ou vender estas a terceiros.

§1°  Comprovada  a  ced6ncia,  doapao  ou  venda  irregular  de  sementes  a  terceiros,  o
produtor   beneficiado   peLo   prograna   deveri   recolher   a   tesouraria   da   prefeitura   o
correspondente ao dobro do valor pago pelo produto em caso de doap5o ou compra.

§2° A nao observancia do disposto neste artigo importari na suspens5o da partiefpacfro
do produtor no programa enquanto persistir a inegularidade.

Art. 22 - 0 municipio poderi celebrar conv6hios com entidades ptiblicas municipais,
estaduais  e  federais,  al6m  de  privadas,  no  sentido  de  obter  recursos  financeiros  para  a
viabiliza9fro do prograna e orientap5o tecnica para sua implementapao.

Art. 23 - Cabe ao setor colxpetente da Secretaria Municipal de Finaapas a fiscalizagao
dr emissao de nota fiscal de produtor visando a incrementapao da receita tributina atrav6s do
retomo do ICMS.

CAPITUL0 V
1}0 PROGRAMA DE INCENTIVO A PISCICULTURA

Art. 24 - Fica criado o Programa de hcentivo a Piscicultura visando ao incremento da
produ9ao de peixe atrav6s dos piscicultores estabelecidos no municipio como fonte altemativa
de renda e diversificapao da prodngao prindria, atrav6s do aproveitanento de fontes, aqudes,
drcas improdutivas ou de baixa prodngao e da utilizapao de subprodutos da agropeouaria.

Art.  25 - S5o destinatalos do programa os pequenos proprietalos  ou possuidores de
areas  rurais  sit`iadas  no  municipio,  devidamente  cadastrados  na  Secretaria  Municipal  de
Agricultura.



Art.  26  -  0  municipio,  atraves   Seeretaria  Municipal  de  Agricultura,  adotari  os
procedimentos   necessirios   a   concnetizapao   do   programa   e   prestat   assistchcia   tecnica
mediante:

I - abertura de inscri96es para os interessados em participar do programa;

11 - sele9ao dos locais em cqudic6es para coustrngao de aqudes;

Ill - 1evantamento topografico nas propriedades para coustrng5o ou ampliagao de a¢udes;

IV - escolha das esp6cies de peixes a ser utilizadas;

V - distribuicao ou venda de alevinos  aos piscicultores que se enquadrarem nas disposi96es
desta lei.

Parigrafo  inico.  A  construcao  ou  alnplia9ao  de  aqudes  obedeceri  as  nomas  tecnicas  e
atenderi  ds  exigencias  do  6rg5o  tecnico  das  secretarias  municipais  de  Agricultura  e  de
Finan9as.

Art. 27 - E a administra9ao municipal autorizada a conceder subsidios aos piscicultores
do municipio de Boa Vista na aquisigfro  de alevinos  de peixe,  a razao  de  50% do preco de
C0mpra.

Art.  28  -  Para  ser  beneficiado  pelo  programa,  o  piscicultor  deveri  preencher  os
seguintes requisites :

I  -  comprovar,   atrav6s  da  apresentapao  do  bloco  de  produtor  rural  e  do  CPF,  que  e
proprietano ou possuidor de im6vel niral no territ6rio do municipio de Boa Vista dotada de
aqude em condic6es de produzir peixe:

a)   Em   data  a   ser  estabelecida  e   amplamente  divulgada  pela   Secretaria   Municipal   de
Agricultura, atravds da imprensa local, o produtor interessado deveri efetuar sua inscri9ao na
secretaria para recebimento de alevinos;

b) 0 piscicultor tern direito a compra subsidiade de  alevinos na propoxpao de uma unidade
para  cada 3m3  de  agua existente mos  aqudes  da  sua propriedade,  podendo  ser contemplado
somente uma vez ern cada ano civil;

c) 0 interessado depositari, antecipadanente, na tesouraria do municipio, em conta especffica,
50% (cinquenta por cento) do prego de custo dos alevinos adquiridos, ficando a entrega destes
condicionada a apresentagao do comprovante de pagamento.

d) Todo e qualquer piscioultor podeni adquirir os alevinos oferecidos pelo Municjpio, desde
que  exista  estoque  suficiente  para todos,  mediante  o  dep6sito  antecipado  correspondente  a
100%   (cem   por   cento)   do   pre9o   de   ousto,   ficando   a   entrega   destes   condicionada   a
apresentapao do comprovante de pagamento.        `

11 - seguir as  orientap6es  tecnicas  estabelecidas  Secretaria Municipal de Agricultura para o
prograna,

Art. 29 -0 beneficfario do programa.e sua propriedade estao sujeitos a fiscalizapao e
monitoramento permanentes pelos tecnicos da  Secretaria Municipal de Agricult`ira quarto a
observancia das  condi€6es ideais da lfmina de igua do aqude, sua adubapfro e conap5o do
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solo, ao correto destine e alimentapao dos alevinos, n5o podendo ceder, doar ou vender estes a
terceiros.

§1°  Comprovada  a  cedchcia,  doapao  ou  venda  irregular  de  alevinos  a  terceiros,  o
produtor  beneficiado  pelo  progrania  deveri  recolher  a  tesouraria  da  prefeitura  o  valor
correspondente ao dobro do subsidio recebido.

§2° A n5o observincia` do disposto neste artigo importari na suspens5o da participagao
do piscicultor no prograna enquanto persistir a irregularidade.

Art. 30 - 0 municipio poderi celebrar convehios com entidades pdblicas municipais,
estaduals  e  federals,  alem  de  privadas,  no  sentido  de  obter  recursos  financeiros  para  a
viabilizapao do programa e orientapfro tecnica para sua implementagao.

Art. 31 - Caber5 ao setor competente da Secretaria MLmicipal de Fazenda a fiscalizapao
da emissao de nota fiscal de produtor visando a incrementapao da receita tributiria atraves do
retomo do ICMS.

CAPITUI.O VI
DO PROGRAMA DE INCENTIVO A PECUARIA

Art.  32  - Fica criado  o  Programa de lncentivo a Pecuiria visando ao  ineremento  da
produgao de animais atravds dos produtores estabelecidos no municipio como fonte altemativa
de renda e diversificac5o da producao primaria, com a aquisigao de equipanentos e iusumos
agricolas em maior escala, objetivando a redngao de pre9os de aquisi9ao.

Art. 33 - Sao destinatatos do programa os proprietinos ou possuidores de ireas rurais
situadas no municipio, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal de Agricultura.

Art.  34  -  0  municipio,  atraves   Secretaria  Mmicipal   de  Agricultura,   adotari  os
procedimentos   necessirios   a   concretizapao   do  programa   e   prestard   assistencia   tecnica
mediante:

I - abertura de inscric5es para os interessados em paticipar do programa;

11 - escolha dos equipamentos, ra96es e iusumos agrlcolas a §erem adquiridos;

Ill - aquisigao de pl.odutos em melhores condig6es no mercado;

IV - distribuig5o de insumos aos produtores que se enquadrarem nas disposi96es desta lei;

IV - venda, a prego de Gusto, de equipanentos, rag6es e insumos aos produtores rurais.

Par6grafo thico.  As atividades mencionad?s nos incisos  I a IV obedecerao ds normas
t6cnicas e atendefa ds exigchcias do 6rgao tecnjco da Secrctaria Municipal de Agricultura.

Art. 35 - E  a administrap5o municipal autorizada a conceder subsidios aos pequenos
produtores do muniofpio de Boa Vista na aquisi9ao dos produtos mencionados no art.  38, a
razao de 50% do prego de compra, 1imitado ao valor de R$  550,00 (quinhentos e cinquenta
reais) por produtor por cada ano civil.

Art. 36 - Para ser beneficiado pelo programa, o produtor deveri preencher os seguintes
requisitos:



I  -  comprovar,  atrav6s  da  apresentap5o  do  bloco  de  produtor  niral  e  do  CPF,  que  6
proprietdrio ou possuidor de in6vel rural no tndt6rio do municipio de Boa Vista dotada dos
aninais para receber os equipamentos e/ou produtos:

a)   Em   data  a  ser  estabelecida  e   amplamente   divulgada  pela  Secretaria  Municipal   de
Agricultura, atrav6s da imprensa Local, o produtor interessado devera efetuar sua inscricao na
secretaria para recebimento dos insumos;

b) 0 produtor teri direito a compra subsidiada nos limites mencionados no art. 39, podendo
ser contemplado somente uma vez em cada ano civil;

c) 0 interessado depositari, antecipadamente, na tesouraria do municipio, em conta especifica,
50%  (cinquenta por cento)  do pre9o  de  custo  dos  equipamentos  e/ou produtos  adquiridos,
ficando a entrega destes condicionada a apresentacao do comprovante de paganento:

d)  Todo  e  qualquer  produtor  poderi  adquirir  os  produtos  sem  o  subsidio  oferecido  pelo
Municipio,  desde  que  exista  estoque  suficiente para todos,  mediante  o  dap6sito  antecipado
correspondente a 100% (cem por cento) do preco de custo dos equipamentos e /ou produtos
adquiridos,   ficando   a   entrega   destes   condicionada   a   apresentacao   do   comprovante   de
pagamento.
11 - seguir as  orientac6es tecnicas estabelecidas  Secretaria Municipal de Agricultura para o
Pr08rana.

Art. 37 - 0 beneficiirio do prograna e sun propriedade estao sujeitos a fiscalizapao e
monitoranento pemanentes pelos tecnicos da Secretaria Municipal de Agrioult`m quanto a
observchcia  das  condic6es  estabelecidas9  nao  podendo  ceder,  doar  ou  vender  os  produtos
adqulridos atraves do programa a terceiros.

§1°   Comprovada   a   cedencia,   doac5o   ou  venda   inegular  a  terceiros,   o  produtor
beneficiado pelo programa deveri recolher a tesouraria da prefeitura o valor correspondente
ao  dobro  do  subsidio  recebido  ou  o  valor  correspondente  a  totalidade  do  valor pago  pelo
Municipio, atrav6s do programa.

§2° A n5o observincia do disposto neste ardgo importari na suspens5o de participa9ao
do produtor no programa enquanto persistir a irregularidade.

Art. 38 - 0 municipio podefa celebrar convenios com entidades pthlicas municipais,
estaduais  e  federais,  alch  de  privadas,  no  sentido  de  obter  recursos  financeiros  para  a
viabiliza?ao do prograna e orienta9ao tecrica para sua implementa9ao.

Art. 39 - Cabera ao setor competente da Secretaria Municipal de Financas a fiscalizap5o
da emissao de nota fiscal de produtor visando a incrementapao da receita tributiria atrav6s do
retomo do ICMS.

cApiruLO VII
DOS PROCEDIRENTOS PARA 0 CONTROLE DA VENDA DE AGROTOXICOS

Art. 40 - A fixa9fro de procedimentos para o controle da venda e uso de agrot6xicos no
territ6rio municipal,  comercializap5o de  agrot6xicos  e  as penalidades  correspondentes  serao
observadas conforme as disposi95es contidas na presente neste capitulo.



Art.  41   -  Os   estabelecimentos   comerciais   que  revendem   agrot6xicos   fomecerao,
mensalmente,  a  Secretaria  Municipal  de  Agricultura  a  relap5o  de  todos. os  agrot6xicos
comercializados, com c6pia do receituirio agrondmico e notas fiscals correspondentes.

Art.  42  -  Toda  a  aplicap5o  de  agrot6xicos  deveri  ser  acompanhada  de  recejtualo
agron6hico e nota fiscal,

Art. 43 - Fica estabelecidr multa no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reads)
para  o  estabelecimento  comercial  que  descumprir  as  disposic6es  previstas,  em  primeira
infroc5o   e,   em   caso   de   reincidchcia   poderi   ser   cassado   o   alvafa   de   licenca   para
fimcionanento,

Art. 44 - Os valores das multas serio destinados a Secretaria Municipal de Agricultura
para aplicapao em investimentos em programas de controle do meio ambiente.

Art. 45 - A fiscalizapfro para as obrigap5es e proibi96es de que trata o presente capitulo,
sera realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura,

CAPITUL0 IH
DISPOSIC6ES FINAIS

Art. 46 - 0 CroRSS de Boa Vista sera regido por seu Estatuto Social, devidanente
registrado na foma da lei.

Art. 47 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicapao.

Boa Vista -PB, 18 de junho de 2021.


