LEI MUNICIPAL N.º 3.005/2013
INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL
RENOVAR
DA
AGROINDÚSTRIA
FAMILIAR DE CRISSIUMAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
WALTER LUIZ HECK, Prefeito Municipal de Crissiumal,
Estado do Rio Grande do Sul,
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou
e que sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar
no município um programa de fortalecimento e reestruturação da agroindústria
familiar, denominado “Programa Municipal Renovar da Agroindústria
Familiar de Crissiumal”, com o objetivo de apoiar a inclusão dos agricultores
familiares no processo de agroindustrialização e comercialização, de modo a
agregar valor, gerar renda e oportunidades de trabalho no meio rural, com
consequente melhoria das condições de vida da população envolvida, direta ou
indiretamente pelo programa.
Art. 2º - O Programa “RENOVAR” poderá ser regionalizado, e
além de Crissiumal, outros municípios próximos poderão fazer parte do Programa
desde que se enquadrem nas exigências e normas que serão definidas e
regulamentas por Decreto do Executivo Municipal.
Art. 3º - O funcionamento do Programa será regulamentado
pelo Executivo Municipal, observando as diretrizes estabelecidas no Anexo I, que
faz parte integrante desta.
Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRISSIUMAL, Estado do Rio Grande
do Sul, aos 17 de dezembro de 2013.

Registre-se e Publique-se

WALTER LUIZ HECK
Prefeito Municipal

GILMAR ANTONIO SOARES DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ANEXO I
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Programa Municipal RENOVAR da Agroindústria Familiar de Crissiumal
Nos últimos anos a agricultura familiar vem obtendo um destaque cada vez maior
no desenvolvimento agrícola do país. O êxodo rural, que continuamente ocorre
nas diversas regiões brasileiras, tem como causa diversos fatores. Dentre eles
destaca-se o esforço físico que o pequeno agricultor, de modo particular, tem que
despender no seu dia-a-dia, no exercício da sua atividade. Tendo em vista o
caráter sazonal da agricultura, determinadas tarefas não podem ser postergadas,
sob pena de comprometer toda uma safra. Então, para o agricultor existe um
fato: o serviço tem que ser feito mesmo em condições exaustivas ou árduas. Tem
se observado que, cada vez mais, os agricultores familiares estão em busca de
novas tecnologias para auxiliar suas explorações.
Para isso, o gestor dessa atividade necessita de ferramentas que permitam
investir de modo a obter melhor aproveitamento de insumos e serviços, com
menor impacto ambiental e humanização do trabalho no campo.
Nesse sentido, entende-se que a diversificação da produção através da
agroindústria familiar, é uma alternativa que já se mostrou positiva para o
município, que vem sendo desenvolvido pelo município, para geração de
empregos e renda, também proporcionando uma vida mais digna no meio rural.
Por isso observa-se a necessidade da retomada do projeto de agroindustrialização
no município de Crissiumal, juntando esforços para alavancar novamente esse
projeto de tamanha importância para desenvolvimento local.
Agroindústria é entendida como qualquer atividade econômica que agregue valor
a produtos provenientes de explorações agrícolas, pecuárias, aquícolas e
extrativas, compreendendo, desde processos simples, tais como limpeza e
classificação, até processos mais complexos que incluem operações de
transformação física, química ou biológica.
Porque agroindústria familiar?
A agroindústria familiar pode oferecer um grande potencial de desenvolvimento
para os agricultores familiares, juntamente com outras iniciativas econômicas,
próprias de cada local ou de cada agricultor.


Valorização das culturas locais



Reduz a poluição



Geração de postos de trabalho e renda, envolvendo mais pessoas no
desenvolvimento



Geração ICMS (Imposto Sobre Circulação De Mercadorias e Prestação De
Serviços)



Diminui o êxodo rural, também promoção da sucessão rural



Possibilita uma integração com outros projetos de desenvolvimento, (leite)



Crescimento da economia local

Objetivos do Programa
Programa Municipal RENOVAR da Agroindústria Familiar de Crissiumal tem por
objetivo apoiar a inclusão dos agricultores familiares no processo de
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agroindustrialização e comercialização, de modo a agregar valor, gerar renda e
oportunidades de trabalho no meio rural, com conseqüente melhoria das
condições de vida da população envolvida, direta ou indiretamente pelo programa.
Objetivos Específicos


Apoiar a participação das agroindústrias familiares em feiras e exposições
como forma de divulgar os produtos;



Apoiar e desenvolver processos de capacitação;



Apoiar na
familiares;



Apoio no processo de registro das agroindústrias;



Apoiar os agricultores familiares no acesso ao programa municipal de
agricultura familiar;



Criar mecanismos para facilitar o acesso ao credito;



Desenvolver um instrumento de monitoramento e avaliação permanente do
programa de agroindústria familiar juntamente com parceiros;



Disponibilizar informações sobre a legislação ambiental, previdenciária,
fiscal e tributária;



Estabelece parcerias para possibilitar uma estrutura de apoio como projeto
técnico, licenciamento ambiental, legalização visando à instalação da
agroindústria familiar.

infra-estrutura

básica

para

edificação

das

agroindústrias

Suporte do poder público (prefeitura) ao projeto


Estrutura com responsável técnico e inspeção sanitária (vigilante sanitário,
veterinário);



Fiscalização aos empreendimentos clandestinos;



Instalação de água e energia elétrica;



Licenciamento ambiental;



Planta arquitetônica das agroindústrias;



Terraplanagem do local;



O total dos incentivos soma dos itens acima citados mais o material de
construção a ser utilizado especificamente na unidade conforme orçamento,
não pode ser superior a 50% do investimento até o valor máximo de R$
30.000,00 (trinta mil reais).

Suporte da Emater


Assessoramento técnico na produção da matéria prima;



Auxílio na constituição planta estrutural, planta baixa;



Certificação da agroindústria no Selo Sabor Gaúcho;



Cursos de formação específicos em cada área de atuação;



Elaboração dos projetos técnicos para acesso a recursos de crédito;
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Registro da Agroindústria;

Suporte Sindicatos Trabalhadores Rurais


Apoio e organização de reuniões com os produtores;



Divulgação do programa;



Fornecimento declaração de aptidão ao Pronaf;

Suporte da Cooper Fonte Nova


Canais de publicidade e propaganda dos produtos da cooperativa, com
meios de divulgação (Rádio, Jornais);



Orientação e organização burocrática do agricultor para comercializar seus
produtos no comércio local ou regional;



Orientações fiscais e tributárias;



Emissão da nota fiscal eletrônica;



Auxilio no layout do rótulo;



Tabela nutricional;



Logística de transporte da produção;



Convênio com laboratórios credenciados para análises microbiológicas,



Fornecimento do código de barra e auxilio na confecção da embalagem;



Participação no programa nacional de Alimentação Escolar, que viabiliza no
mínimo 30% (trinta) da agricultura familiar, projetos via cooperativa;



Participação de projetos como o programa PAA, programa de aquisição de
alimentos;



Organização das excursões (valores, ônibus, hotéis);

Compromissos do agricultor familiar


Ser associado da Cooper Fonte Nova;



Contratação de responsável técnico;



Disponibilidade de matéria prima;



Disponibilizar recursos para o restante das construções bem como para
aquisição dos equipamentos necessários para o funcionamento da
Agroindústria;



Iniciar a construção da unidade imediatamente após a assinatura do
contrato;



Comprometimento de participar em cursos de formação nos centros de
treinamento;



Firmar compromisso com o Município de manter o empreendimento por um
período mínimo de 5 anos;



Comprar os materiais e equipamentos no comercio local; exceto os que não
tiverem disponibilidade;
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Dispor de mão de obra para manipulação e transformação da matéria
prima, disponibilizada no município;

Oportunidades


O Programa Municipal RENOVAR da Agroindústria Familiar de Crissiumal
proporcionará e renovará o crescimento sustentável, onde as pessoas
envolvidas tenham novas oportunidades de permanecer no meio rural com
trabalho, renda, qualidade de vida;



Integração com programas Estaduais e Federais;



Possibilita o incentivo de outros programas como o Turismo Rural,
restaurantes rurais e urbanos;



Destaca comunidades e o Município;
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