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LEI N° 652, DE 07 DE JUNHO DE 2018

"Estabelece diretriz para a celebração de
cooperação entre o Município de São Félix do
Coribe, na forma individual ou por associação,
visando o custeio das despesas com o uso de
perfuratrizes de poços artesianos, serviços
com máquinas agrícolas, no contexto de
política pública de combate à seca e de
desenvolvimento económico e social da zona
rural".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal
APROVOU e o Executivo SANCIONA a seguinte Lei:
Art. 1° - Esta Lei estabelece diretrizes para a celebração de cooperação entre
o Município e a população da zona rural, na forma individualizada ou por
associação, visando o custeio das despesas com o uso de perfuratrizes de
poços artesianos, serviços com máquinas agrícolas no contexto de política
pública de combate à seca e de desenvolvimento económico e social das
zonas rurais deste Município.

CAPÍTULO l
DA COOPERAÇÃO
SEÇÃO l - DOS OBJETIVOS
Art. 2° - A cooperação de que trata esta Lei respeitará os seguintes princípios:
l. Planejar e executar programas, projetos, ações, atividades e serviços
visando à aquisição, à utilização e ao custeio de perfuratrizes de poços
artesianosII. Realizar perfuração de poço artesiano somente mediante comprovação
de viabilidade ambiental e com a respectiva autorização do órgão
ambiental competente;
III. Compartilhar recursos tecnológicos e de equipamentos agrícolas de uso
comum;
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IV. Prestar cooperação técnica e articular esforços e executar ações
conjuntas com a população visando a criar condições de produção
agrícola e combate à seca, buscando eficácia e melhores resultados na
perfuração de poços artesianos na zonal rural deste Município; '
V. Promover a capacidade resolutiva e ampliar a oferta e o acesso da
população rural dos Municípios do semiárido aos recursos hídricos;
VI. O agricultor familiar, as comunidades e os pequenos, médios e grandes
produtores rurais serão subsidiados parcialmente com fornecimento de
máquinas e equipamentos agrícola do Município, ficando a cargo do
solicitante o custeio das despesas com combustível e alimentação dos
operadores, mediante pagamento de uma taxa de serviço a ser
recolhida aos cofres público municipal em conta específica;
VII.

O tempo de utilização da perfuratriz, no âmbito de cada
comunidade, será dividido em 50% (cinquenta por cento) para o
agricultor familiar, 50% (cinquenta por cento) para o médio e grande
produtor.

Art. 3° - O rateio oriundo da cooperação de que trata esta lei deverá observar
as seguintes diretrizes de responsabilidade dos envolvidos:
I. O Município deverá, sem prejuízo de outras ações necessárias à plena
consecução dos objetivos de que trata esta Lei:
a) Fornecer as máquinas e equipamentos;
b) Disponibilizar o pessoal para operacionalizar as máquinas;
c) Auxiliar, mediante equipe técnica disponível ou buscando em órgão
públicos, no que tange a subsídios técnicos para sondagens geológicas
dos poços e para o estabelecimento de prioridade em face do percentual
de reserva hídrica de cada região, bem como no atendimento às
demandas diversas da população rural no desenvolvimento produtivo;
d) Acompanhar os serviços e projetos produtivos e as instalações dos
poços nas comunidades.
II. Os Munícipes beneficiados deverão, sem prejuízo de outras ações
necessárias à plena consecução dos objetivos de que trata esta Lei:
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a) Arcar com os custos de utilização da perfuratriz, e das máquinas e
equipamentos agrícolas de acordo com a proporcionalidade dos gastos
desenvolvidos na realização dos serviços;
b) Fiscalizar, por meio dos conselhos, o adequado uso dos recursos e a
sua correta distribuição em consonância com os princípios estabelecidos
nesta Lej.

SEÇÃO II - DOS CUSTOS E DA TAXA DE SERVIÇO
Art. 4° - A participação do produtor rural no custo de que trata esta lei, será
coberto pela taxa de serviço.
Parágrafo Único. A Comunidade Rural que solicitar o serviço pagará a taxa de
serviço calculada com base na URM (Unidade de Referência Municipal) por
hora/máquina, exceto a perfuratriz que se baseia em metros perfurados a ser
recolhida aos cofres da municipalidade.
Art. 5° - O produtor rural que requerer os serviços de cooperação que trata
esta lei, pagará a taxa do serviço na proporção dos custos envolvidos.
§ 1°. Caso o Município não disponha do valor da taxa de serviço referida no
caput deste artigo no momento que o interessado requerer o benefício, será
feita avalição da localização e arbitrada a taxa pela adoção da média dos
valores da região mais próxima à localidade do imóvel.
§ 2°. O valor da taxa de serviço da cooperação será fixado por ato do
Secretário Municipal da pasta, cujo valor não será superior a 50% do praticado
no mercado.
Art. 6° - A Secretaria Municipal responsável pela administração das máquinas
e equipamentos disponibilizados pelo Município, elaborará o valor da Taxa de
Serviço a ser cobrada tendo como parâmetro os gastos envolvidos para cada
serviço requisitado.
CAPÍTULO II
DA FISCALIZAÇÃO
SEÇÃO - DO CONSELHO FISCALIZADOR
Art. 7° - Fica instituído o Conselho Municipal de Fiscalização do projeto de
cooperação, combate à seca e promoção do desenvolvimento económico rural,
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órgão superior de deliberação colegiada, de caráter permanente e composição
paritária entre governo e sociedade civil, vinculado à Secretaria Municipal de
Agricultura, cujos membros, nomeados pelo Prefeito, têm mandato de 2 (dois)
anos, permitida recondução por igual período.
§ 1°. O Conselho de que trata o caput deste artigo é composto por 04 membros
e respectivos suplentes indicados de acordo com os critérios seguintes:
I. 02 representantes governamentais;
II. 02 representantes da sociedade civil, dentre representantes dos
usuários ou de organizações de usuários, das entidades e organizações
dos trabalhadores rural deste Município, escolhidos em foro próprio.
§2°. O Conselho é presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus
membros, para mandato de 2 (dois) anos, permitida recondução por igual
período, observada a alternância entre representantes da sociedade civil e
governo.
Art. 8° - O Conselho que trata esta lei, reunir-se-á ordinariamente uma vez ao
ano e, extraordinariamente, sempre que necessário cujas reuniões devem ser
abertas ao público, com pauta e datas previamente divulgadas, e funcionará de
acordo com o Regimento Interno.
Parágrafo único. O Regimento Interno definirá, também, o quorum mínimo
para o caráter deliberativo das reuniões do Plenário, para as questões de
suplência e perda de mandato por faltas.
Art. 9° - A participação dos conselheiros no Conselho é de interesse público e
relevante valor social e não será remunerada.
Art. 10 - Compete ao Conselho Municipal de Fiscalização do projeto de
cooperação de combate a seca e promoção do desenvolvimento económico
rural:
I. Elaborar, aprovar e publicar seu regimento interno;
II. Convocar as conferências municipais de interesse da população
envolvida no projeto de sua atuação;
III. Opinar sobre a política municipal de desenvolvimento agrícola e
combate a seca, em consonância com as diretrizes da municipalidade;
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IV. Sugerir alteração no projeto municipal de cooperação para combate a
seca e promoção do desenvolvimento económico rural;
V. Dar parecer sobre o valor da taxa de serviço a ser instituída pelo
governo municipal para a cooperação dos trabalhadores rural;
VI. Acompanhar o cumprimento das metas de acordo a requisição dos
serviços;
VII.

Zelar pela efetivação da participação da população na formulação
da política e no controle da utilização das máquinas e equipamentos
disponibilizados à população para realização dos serviços propostos
pela comunidade ou pelo trabalhador rural;

Art. 11 - As despesas decorrentes desta Lei, correrão, em parte, à conta das
dotações próprias do Município.
Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito

ibe, 07 de junho de 2018

RREIRA
Prefeito Municipal
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