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LEI N° 3.424, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015 
(ORIGEM: LEGISLATIVO) 

INSTITUI A POLITICA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL 

SUTENTAVEL DA AGRICULTURA 
FAMILIAR. 

A Camara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, representante legitima 
do povo, aprova e eu Prefeito sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica instituida a Politica Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel da 
Agricultura Familiar — Pondraf —, que norteara a elaborac4o e a implementac4o do Plano 
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel da Agricultura Familiar — Pladraf. 

§1° A Pondraf tem por objetivo orientar as agdes do governo voltadas para o 
desenvolvimento rural sustentavel e soliddrio e para o fortalecimento da agricultura familiar 
no municipio, garantida a participagao da sociedade civil organizada. 

§2° A Pondraf sera desenvolvida em articulacio com a Politica Estadual de 
Desenvolvimento da Agricultura Familiar — Pedraf — e com a Politica Estadual de 
Desenvolvimento Agricola, de que trata a Lei estadual n° 11.405, de 28 de janeiro de 1994, 
bem como com as politicas publicas, os érgaos e os conselhos de representacdo da agricultura 
familiar no 4mbito federal, estadual e municipal. 

Art. 2° A Pondraf fundamenta-se, entre outros, nos seguintes principios: 
I —a producdo de alimentos basicos e a sua distribuicgdo, preservados os interesses dos 

produtores e consumidores, mediante a adogao de estratégia global de intervencio; 

II — o abastecimento adequado e a seguranga alimentar como condicées basicas para a 
tranquilidade social, a ordem publica, o processo de desenvolvimento socioeconémico e os 
direitos da cidadania; 

III — a adocdo da sustentabilidade socioeconédmica e ambiental como paradigma na 
reducdo das desigualdades sociais e regionais e na promoc4o de agroecossistemas viaveis; 

IV — o reconhecimento, pelo poder publico, .da diversidade de caracteristicas dos 

estabelecimentos rurais quanto a estrutura fundidria, as condigdes edafoclimaticas, a 

capacidade empresarial, ao uso de tecnologias e as condicdes socioecondmicas e culturais, na 
definigdo de suas acées; 

V — a participacao social na formulagdo, na execucdo e no monitoramento das 
politicas agricolas e dos planos de desenvolvimento rural sustentavel e solidario como 
condi¢ao necessaria para assegurar a sua legitimidade; 

VI — a articulagdo do municipio com as administragdes federal e estadual, com vistas 
a promover o desenvolvimento sustentavel do setor agricola e dos espacos rurais; 

VII — 0 acesso das familias rurais aos servigos essenciais de satide, educacdo, 
seguranca publica, transporte, eletrificac&o, comunicagdo, habitacdo, saneamento, lazer e 
cultura, bem como a outros beneficios sociais; 
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VIII — articulagao entre o poder publico e a iniciativa privada, com vistas a dotar a 
producdo agropecuaria de condicdes de competitividade nos mercados interno e externo; 

IX — a compatibilizacdo entre a politica agricola municipal e a politica agraria, a fim 
de fornecer a esta as condi¢ées necessarias a sua viabilizacdo técnica e socioeconémica: 

X — a geragdo de emprego e renda, bem como de receitas de tributos para o municipio, 
que as administrara com vistas a manter e elevar o potencial e a sustentabilidade do setor 
agricola; 

XI — o desenvolvimento da agricultura familiar, com vistas a sua integracdo gradual 
na economia de mercado; 

XII — a universalizagao do acesso as politicas publicas municipais, estaduais e 
federais com foco no atendimento da agricultura familiar e dos povos e das comunidades 
tradicionais; 

XIII — a agricultura como atividade econédmica que deve proporcionar rentabilidade 
compativel com a de outros setores da economia; 

XIV — 0 apoio a organizagao associativa de produtores e trabalhadores rurais como 
condi¢&o necessaria para a estabilidade e para o pleno desenvolvimento do setor agricola e 
dos espacos rurais; 

XV — a valorizacdo da responsabilidade coletiva e compartilhada, tendo por base os 
principios da autogestio e da cooperacdo; 

XVI — o reconhecimento da importancia do patriménio ambiental, sociocultural e 
econdmico relacionado com as atividades agropecuérias e com os espacos rurais; 

XVII — a transparéncia dos programas, das acdes e da aplicacdo de recursos publicos 
no ambito das politicas publicas relativas ao desenvolvimento rural sustentavel; 

XVIII — a dinamizacéo econdmica com base nas inovagées tecnolégicas para o 
estabelecimento de modelo sustentavel de produg&o agropecuaria, extrativista, florestal e 
pesqueira; 

XIX — 0 fortalecimento dos mecanismos de controle e gest&o social, tendo como base 
0 protagonismo das organizacées da sociedade civil. 

§1° A atividade agricola compreende processos fisicos, quimicos e biolégicos em que 
os recursos naturais envolvidos devem ser utilizados e gerenciados com vistas ao 
cumprimento da fung&o social e econdmica da propriedade rural, voltada para o 
desenvolvimento rural sustentavel. 

§2° O setor agricola é constituido, entre outros, pelos segmentos de produc4o, de 
insumos, de comércio, de abastecimento e de armazenamento e pela agroindustria, os quais 
respondem diferenciadamente as politicas piblicas e ao mercado. 

Art. 3° Sao objetivos da Pondraf: 

I — definir e disciplinar as agdes e os instrumentos do poder publico destinados a 

promover, regular, fiscalizar, controlar e avaliar as atividades e suprir as necessidades do 
setor agricola, com vistas a assegurar o incremento da produgao e da produtividade agricola, a 
rentabilidade dos empreendimentos, a estabilidade dos pregos e do mercado, a reducdo das 
disparidades regionais e de renda e a melhoria das condi¢ées de vida da familia rural; 

II — garantir a regularidade do abastecimento alimentar, mediante oferta crescente e 
sustentada dos produtos basicos para a alimentag4o da populacgdo, que sera devidamente 
orientada; 

III — estimular e apoiar as iniciativas de organizacao cooperativa e associativa de 
produtores e trabalhadores rurais;
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IV — eliminar distorgées que afetem o desempenho das fungdes socioeconémicas da 
agricultura; 

V — proteger 0 meio ambiente, garantir o uso racional dos recursos naturais e 
estimular a recuperagao dos ecossistemas degradados; 

VI — promover a formac&o de estoques estratégicos e a elevacao dos padres 
competitivos, com vistas ao estabelecimento de melhores condi¢des para a comercializac4o, o 
abastecimento e a exportagao dos produtos; 

VII — prestar apoio institucional ao produtor rural, garantido atendimento prioritario e 
diferenciado ao agricultor familiar, aos povos e comunidades tradicionais, bem como aos 
beneficiarios dos programas de reforma agraria; 

VIII — prestar assisténcia técnica e extensao rural publica, gratuita e de qualidade, 
para a agricultura familiar e para os povos e comunidades tradicionais; 

IX — promover a integracdo das politicas publicas destinadas ao setor agricola com as 

demais, de modo a proporcionar acesso da familia rural a infraestrutura e aos servicos de 
salide, assisténcia social, saneamento, seguranga, transporte, eletrificag4o, habitacdo rural, 

cultura, lazer, esporte e comunicacio, incluidos a telefonia e 0 acesso 4 internet e a sinal de 
televisdo e radio; 

X — estimular o processo de agroindustrializagao, incluidas a fabricaco de insumos e 
as demais fases da cadeia produtiva, com preferéncia para: 

a) as regides produtoras na implantacao de projetos e empreendimentos; 

b) a diversificag¢éo com foco nos empreendimentos agroindustriais rurais de pequeno 
porte; 

XI — promover e estimular o desenvolvimento de ciéncia, tecnologia e inovacao 
agricolas, publicas e privadas, em especial aquelas voltadas para a utilizacdo dos fatores 
internos de producao; 

XII — garantir a integrag4o e a ampliacao do acesso, entre outros itens, a: 
a) infraestrutura de producao e logistica de qualidade no campo; 

b) transferéncia da tecnologia gerada pela pesquisa agropecuaria, prioritariamente com 
enfoque agroecoldgico; 

Cc) equipamentos e sistemas de comercializa¢g4o e abastecimento alimentar; 
d) educaco contextualizada de qualidade, capacitagao e profissionalizacao; 

XIII — garantir o papel estratégico dos espacos rurais na construcAo de um modelo de 
desenvolvimento rural sustentavel e solidario com base na agrobiodiversidade; 

XIV — fortalecer processos de dinamizag4o econémica, social, cultural e politica dos 
espacos rurais; : 

XV -— priorizar o fortalecimento da agricultura familiar e dos povos e comunidades 

tradicionais, definidos em lei federal, visando a garantia da soberania e da seguranca 
alimentar e nutricional e 4 democratizac¢éo do acesso 4 terra; 

XVI — garantir 0 acesso universal 4 4gua de qualidade e em quantidade suficiente, 
com prioridade para as familias em situacéo de inseguranga hidrica e para a producdo de 
alimentos da agricultura familiar; 

XVII — formular e implementar programas e a¢des que assegurem a preserva¢do da 
biodiversidade, a reprodugdo do patrim6nio cultural e a permanéncia das populag6es rurais 

com dignidade nas areas rurais, observando a diversidade social e étnico-racial e a equidade 

de género e gerag4o; 
XVIII — promover nas areas rurais a conformidade com as leis trabalhistas vigentes; 
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XIX — garantir apoio 4 regularizacfo ambiental dos estabelecimentos rurais da 
agricultura familiar, em especial a inclusdo desses estabelecimentos no Cadastro Ambiental 
Rural — CAR -, criado pela Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012; 

XX — garantir apoio a regularizacao sanitaria dos estabelecimentos agroindustriais 
rurais de pequeno porte, regulados pela Lei estadual n° 19.476, de 11 de janeiro de 2011; 

XXI — consolidar mecanismos e instrumentos de gest&o social no planejamento, 
elaboracdo, integracao, controle e monitoramento das politicas publicas. 

Art. 4° A formulagao e a implementagao do Pondraf serdo realizadas pelo Poder 
Executivo, sob a coordenacao do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel 
e congéneres, garantida a participagaéo da sociedade civil organizada, tendo como base as 
seguintes diretrizes: 

I — potencializacgéo da diversidade ambiental, social, cultural e econémica, além da 

valorizag4o das multiplas fungdes desempenhadas pela agricultura familiar e por povos e 
comunidades tradicionais; 

II — dinamizac¢do da pluriatividade econdmica por meio das inovagées tecnoldégicas e 
da democratizagao do acesso as tecnologias relacionadas a sistemas de producdo sustentaveis, 
sobretudo de base agroecoldgica; 

III — fortalecimento dos fatores de atratividade geradores de qualidade de vida, 

inclusao social e igualdade de oportunidades nos espa¢os rurais; 

IV — fortalecimento de arranjo institucional articulado de forma intersetorial que 

estimule a integrag4o das agées do Municipio no 4mbito da Pondraf; 
V — consolidagéo dos mecanismos de controle e gestéo social, a partir do 

protagonismo das organizag6ées da sociedade civil. 

§1° Além das diretrizes previstas no caput, a elaboracéo do Pladraf observara as 

prioridades emanadas da Conferéncia Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel a que 
se refere o inciso I do art. 6°. 

§2° Para a execugdo do Pladraf, além das dotagées orgamentarias consignadas na Lei 
Orgamentaria Anual, os érg&os publicos envolvidos poderao firmar convénios, acordos de 

coopera¢do, ajustes ou outros instrumentos congéneres, com Orgaos e entidades da 
administragao publica federal, estadual e municipal e com consorcios publicos, entidades de 
direito publico e privado sem fins lucrativos, nacionais ou estrangeiras, observada a 

legislagao vigente. 

Art. 5° Constituem publico-alvo dos planos e agées derivados da Pondraf: 
I — 0 agricultor familiar, conforme o art. 3° da Lei Federal n° 11.326, de 24 de julho 

de 2006; 

II — 0 trabalhador assalariado em atividade agropecuaria, conforme regulamento; 
III — o beneficidrio de programas municipais, estaduais ou federais de crédito 

fundiario; 
IV — a mulher de baixa renda residente no meio rural, conforme regulamento; 

V —o jovem filho de agricultor familiar ou trabalhador assalariado a que se referem, 
respectivamente, os incisos I e II deste artigo; 

VI — 0 quilombola formalmente reconhecido; 
VII — o indigena. 

So
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Art. 6° A formulagdo, o planejamento, a execucéo, 0 acompanhamento e o 
monitoramento da Pondraf serdo realizados: 

I — pela Conferéncia Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel, instancia 
responsavel pela formulacao das diretrizes e prioridades da Pondraf; 

II — pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel e congéneres, no 
ambito de suas atribuicées; 

III — pelas instancias, pelos foruns, pelos colegiados e pelas instituicdes privadas dos 
espagos rurais alinhados com o objetivo da Pondraf e reconhecidos pelo Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural Sustentavel. 

Paragrafo Unico. O Municipio se articularé com o Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar — Cedraf — na formulacdo, planejamento, 
execugdo, acompanhamento e monitoramento da Pondraf. 

Art. 7° Esta lei devera ser regulamentada através de decreto do executivo, no prazo de 
60 (sessenta) dias de sua publicacdo. 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Muzambinho-MG, 06 novembro de 2015. 
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