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DECRETO N.º  32 -   27 de setembro de  2011.
Dispõe  sobre  a  regulamentação  do  Programa
Municipal  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável
(Lei n.º 1047/2011).
 

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO GRANDE, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando no artigo 5º da Lei nº 1047/2011, e a fase I do Programa
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, do Departamento de Agropecuária,
Meio  Ambiente  e  Abastecimento,  em  se  prevê  a  melhoria  das  práticas  de
comercialização;

 DECRETA:

Art.  1º  -  O  “Programa  Municipal  de  Desenvolvimento  Rural
Sustentável” será coordenado pelo Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente,
consoante o estabelecido no artigo 1º da Lei n. 1047, de 22 de agosto de 2011. 

§1º  –  Fica  constituída  uma  Comissão  Especial  para  proceder  à
inscrição e seleção de entidades aptas a participar do Programa, com os seguintes
integrantes:

 a) José  Bonifácio  de  Camargo  -  Diretor  do  Departamento  de
Agropecuária e Meio Ambiente; 

b) Rubens de Lima – Coordenador de Meio Ambiente; 
c) Raquel Regina Scudeller Silva – Engenheira Agrônoma.

Parágrafo único –  Nas decisões da Comissão, em caso de empate,
caberá ao Diretor de Departamento tomar a decisão final. 

Art. 2º - A Comissão acima nomeada ficará responsável por:

 I - Publicar edital para cadastramento e seleção das entidades;
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 II - Fiscalização da entrega e avaliação da qualidade dos produtos; 
 III  -  Encaminhar  à  Coordenadoria  de  Orçamento  e  Finanças  os

documentos necessários para autorização de pagamento;
I
§1º  – A Comissão  ficará  responsável  pela  consecução  das  demais

disposições do presente decreto. 
§2º - As atribuições previstas no inciso II e III poderão ser delegadas a

outros servidores do Departamento, sob responsabilidade da Comissão. 
§3º  -  Caberá  ao  Diretor  do  Departamento  de Agropecuária  e  Meio

Ambiente, o envolvimento do Departamento de Assistência Social no programa. 

DO EDITAL

Art.2º - A Comissão publicará edital para inscrição, que será publicado
em jornal local, e encaminhado a Assessoria de Imprensa da Prefeitura; 

Art.3º -  Entre  outros  requisitos  para  inscrição,  o  edital  deverá,
obrigatoriamente, solicitar os seguintes documentos para inscrição das entidades:

I  -  Ata  de  fundação  e  Estatuto  que  comprovem  a  existência  da
Instituição a mais de um ano;

II - Ata da atual diretoria que comprovem a participação dos membros
na entidade e a sua validade,

DOS VALORES 

Art.  4º  -  A Prefeitura  Municipal  de  Ribeirão  Grande  se  propõe  em
adquirir parte da produção da Agricultura familiar e para essa primeira etapa o valor
disponível  é de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)  e o valor da cota dependerá do
número de inscritos e a distribuição será igualitária  ao número de participantes de
cada entidade;

Art. 5º - O preço pago pela mercadoria terá como referência a tabela
de preços da CONAB de 2011;

Art.  6º O  agricultor  familiar  terá  que  possuir  talão  de  notas  para
entrega das mercadorias;

Art. 7º - O Agricultor familiar deverá apresentar Declaração de Aptidão
ao Pronaf (DAP) com prazo de validade vigente;
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Art.  8º  -  Os produtos  serão  adquiridos  de acordo  com a demanda
estimada pelo Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, baseados na oferta
apresentada pelas entidades e agricultores familiares cadastrados. 

Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita, 27 de setembro de 2011.

            ELIANA DOS SANTOS SILVA
       Prefeita Municipal

Ciente, publique-se.

       WILSON GRILLO
      Governo e Infraestrutura
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