
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ
ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI MUNICIPAL Nº 2.237 DE 20 de MARÇO DE 2013
 “Cria  o  Programa Municipal  de  Desenvolvimento  da
Aquicultura Familiar e dá outras providências”

O Povo do Município de Guapé/MG, por seus representantes na Câmara aprovou e
eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei,

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

Municipal  de  Desenvolvimento  da  Aquicultura  Familiar,  bem  como  utilizar  recursos  da

Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente,  Esporte e Lazer/Departamento de Meio

Ambiente e Agronegócio para promover ações de apoio e incentivo a atividade da piscicultura

na fase de implantação (construção de tanques), visando aumentar a produção e agregar renda

às famílias rurais mediante a projetos específicos

Art.  2º Para  ser  beneficiários  do  programa  os  produtores  devem  ser

proprietários, arrendatários, posseiros, assentados e/ou pescadores de estabelecimentos rurais

e devem se enquadrar nos parâmetros de classificação do Programa Nacional de Agricultura

Familiar (PRONAF) do Governo Federal e ser residentes e domiciliados no Município de

Guapé 

Art. 3º Cada produtor terá direito de até 20 horas/máquina, sendo utilizado

o equipamento da prefeitura para a construção e adequação dos tanques. 

Parágrafo único. É de responsabilidade do beneficiário a aquisição de óleo

diesel  para o abastecimento  das  máquinas  da prefeitura,  bem como aquisição  de canos e

outros materiais necessários para a drenagem e abastecimento dos tanques. 

Art. 4º Os produtores inscritos no programa passarão por seleção social, de

forma isonômica, a qual definirá quais famílias serão beneficiadas.

Parágrafo  único.  O  número  de  produtores/famílias  beneficiadas  será

estipulado conforme a disponibilidade de recursos que comporão o programa. 

Praça Dr Passos Maia, 260 | 37.177-000|Centro | Guapé-MG | CNPJ 18.239.616/0001-85
www.guape.mg.gov.br | atendimento@guape.mg.gov.br | (35) 3856-1250



 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 5º O Município só construirá o tanque de aquicultura após avaliação do

órgão competente se o referido serviço não causará danos ao meio ambiente. 

Art.  6º Como  forma  de  incentivo  aos  produtores  o  Município  poderá

oferecer,  através  de  parcerias,  curso  profissionalizante  na  área  de  piscicultura,  e  terão

preferencia  na  ordem de  construção  o  produtor  que  participar  da  capacitação  ou já  tiver

certificado de curso na área. 

Art.  7º O  executivo  poderá  se  utilizar  dos  equipamentos  destinados  ao

Programa previsto nesta lei  para atendimento de outras finalidades que guardem relevante

interesse público. 

Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de

dotação orçamentária própria.

Art. 9º Esta Lei e seus efeitos entram em vigor da data de sua publicação,

revogando as disposições em contrário.

Guapé, 20 de março de 2013.

Luciano Maciel
Prefeito Municipal
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