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LEI  Nº.  208/2013   

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal  a 

criar o Programa Municipal de 

Desenvolvimento da Cadeia Produtiva 

da Aquicultura Familiar, bem como  

utilizar recursos na promoção de ações 

de apoio e incentivo à atividade. 

 

O senhor Leonir Hermes, Prefeito Municipal de Placas, estado do Pará, no 

uso de suas atribuições que lhe são asseguradas pela legislação em vigor, 

FAZ SABER que ouvido o plenário, a Câmara Municipal aprova e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o Programa 

Municipal de desenvolvimento da cadeia produtiva da aquicultura familiar, bem 

como utilizar recursos da Secretaria Municipal de Atividades Produtivas 

(SEMAP) de Placas para promover ações de apoio e incentivo à atividade da 

piscicultura na fase de implantação, visando aumentar à produção e agregar 

renda as famílias rurais mediante projetos específicos. 

 

§ 1º - As atividades realizadas pelo programa visam à construção de tanques 

para o desenvolvimento da piscicultura em nossa região; 

 

§ 2º - A Prefeitura de Placas poderá, havendo recursos financeiros, intermediar 

parcerias para que os alevinos de espécies variadas possam ser repassados a preço 

de custo aos piscicultores participantes do programa. 
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§ 3º - O Poder Executivo fornecerá assistência técnica em piscicultura através de 

profissionais lotados na Secretaria Municipal de Agricultura ou através do convenio com 

a EMATER e/ou outras entidades pertinentes ou contratação de empresa especializada. 

 

Art. 2º - Os beneficiários do programa deverão ser produtores proprietários ou 

arrendatários de estabelecimentos rurais, assentados e pescadores, localizados 

no município de Placas. 

 

Art. 3º - Ao produtor rural caberá custear somente o combustível usado para a 

realização dos trabalhos. 

Parágrafo único: Se o produtor rural não tiver condições de custear o que estabelece o 

“caput” desse artigo, a prefeitura executará os serviços sem nenhum custo, desde que 

aprovado pelo comitê gestor do programa que deverá estabelecer regras claras e 

objetivas para disciplinar a questão. 

 

Art. 4º - Os agricultores que desejarem participar do programa devem ser 

enquadrar nos parâmetros de classificação do Programa Nacional de Agricultura 

Familiar (PRONAF) do governo federal. 

 

Art. 5º - O município subsidiará horas máquinas e serviços em até 30 (trinta 

horas) com equipamentos de propriedade do município e de terceiros, visando 

incentivar o Programa de Desenvolvimento da Piscicultura Familiar, no Município 

de Placas, sob coordenação da Secretaria de atividades produtivas e do comitê 

gestor. 

Parágrafo único: Os serviços poderão ser executados somente depois de 

aprovados pelo comitê gestor municipal. 
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Art. 6º - Os produtores inscritos no programa passarão por uma seleção onde o 

comitê Gestor municipal, de forma isonômica, definirá quais as famílias serão 

beneficiadas e também avaliará se o referido serviço não causará danos ao 

meio ambiente. 

 

Parágrafo único: será constituído o comitê gestor municipal que terá a seguinte 

composição: 

I – Um representante da secretaria de atividades produtivas; 

II – Um representante da secretaria de infraestrutura; 

III – Um representante da CEPLAC; 

IV – Um representante da EMATER; 

V – Um representante do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável; 

VI – Um representante do STTR; 

VII – Um representante do SIRPLA; 

VIII – Um representante da Câmara de Vereadores; 

 

Art. 7º - Os recursos que destinados ao programa específico serão oriundos do 

projeto de atividade de desenvolvimento da piscicultura do município, previsto no 

orçamento municipal e de recursos conveniados com outros entes federados. 

Parágrafo único: O número de produtores beneficiados será estipulado 

anualmente conforme disponibilidade de recursos que compõem o programa e 

seus nomes serão amplamente divulgado para toda a sociedade até o mês de 

março de cada ano de vigência do programa. 

 

Art. 8º - Como forma de incentivo aos produtores, a Prefeitura de Placas 

oferecerá cursos profissionalizantes na área da piscicultura e aqueles que 

realizarem os cursos terão prioridade na implantação/adequação de seu projeto. 
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Art. 9º - esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogando as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Placas (PA), 22 de abril de 2013. 

 

 

LEONIR HERMES 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 


