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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI !'1º 6.638, DE 04 DE MARÇO DE 2.015 
Cria o Programa ML1nicipal de Agricultura 
de Interesse Social - PMAJS e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgái1ica do ML1nicípio de Bauru, faz 
saber que a Cân1ara Municipal aprovou e ele sanciona e pro1nulga a seguinte lei· 

Art 1" 

Art. 2º 

Art. 3'' 

§ 2º 

Art. 4" 

Fie~: criado no \1u~1icíp10 c~c Bauru. o l'rugrrnn'1 Municipid de Agr:cuiH:ra de lntcrcss~ Social - l'.'vl/\IS. 
voltado aos agricuilorcs fainiliares constituídos en1 cooperativas, a>sociaçi'ies. grL1pos inforn1ais e 
indivídualn1cnte, assiin considerados os que atendcn1 aos rcqL1isitos do art. ~ºda Lei Federal n" J l.326, de 21J 
de julho de 2.006. 

O Prograina l\1unicipal de Agricultura de Interesse Social - PMAJS, tc1n os scgu intcs objetivos: 

J - fo1nentar a organi;-:açào e 1nodernizaçfio da produção e nielhornr o escoarncnto dos produtos da 
agricultura familiar; 

II - estilnular a produção da agricultura fainiliar, contrihuindo para a prática de preços adequados e 
arnpliaçã.o do 1ncrcado de consun10; 

Ili - favorecer prin1eirar11cntc a aquisiç~.o dos produtos provc11ien1cs das cooperativas, associayões, 
grupos informais e o agricultor individual do Município de Ba11n1. nas compras realizadas pelos 
órgãos públicos niunicipais. 

A Comissiio Gestora do l'rogran1a J\1un'1cip;1] dc Agricultura de lntcrcsse Soc:al - l'MA:S ~crú ;1dn1inislrada e 
con1posla por 09 (nove) n1cmbros titulares, representadas pcl\15 seguint~s órgfios: 

1 - Secretaria Municipal da Agricultura c Abastecin1cnto (SAGRA); 

11 - Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (SEBES); 

Ili - Secretaria Municipal da Educação (SME); 

JV - Secretaria Municipal da Saúde (SMS); 

V- Secretaria Municipal de Administração; 

VJ - Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI); 

Vil - Consclho Municipal de Dcscnvolvin1cnto H.urul (CMDR); 

Vlll - Conselho 1>1c111icipal de Scgurançl: Ali111cn(nr e >Jutricional (COMSI :A); 

JX - Conselho Municipal da Transparência e Controle Social (CMTCS). 

O 1nandato dos mcn1bros da Comissão Gestora será de 02 (dois) anos, pcn11itida a rccleiyào por 1nais 01 (uni) 
inandato, co1n período de igual duração, Os mcn1bros scrào designados por decreto. 

A organi.1.açào e o funcionmncnto da Comissào Gestora serão estabelecidos no seu H.egin1cnto Interno, que 
deverá ser elaborado e aprovado no prazo de 30 (t1·inta) dias, a contar da data da designação de seus 
membros. 

Para a consecução dos objetivos a quc se refere o mi. 2'' desta lei, os órgãos deste Ml1niclpio deverii.o 
cn1pregar no 1ninimo 30% (trinta por cento) dos recursos tlcstinados a aquisição de gêneros alin1enticios, '"'in 
natun1'', manufaturados ou processados. nos prograinas de saúde e assistência. instituições de ensino, escolas 
públicas, instituições de ainparo social e outras entidades, na conipra direta, lncdiantc chamada pública pm·a 
aq11 isição de gêncros aliinenticios proveniente~ da produção da :1gricciltura üunilia1·. 
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§ lo 

§ 3º 

§ 5" 

i\rt. 5" 

Arl. 6° 

Art. 7° 

A condição de agricultor fa111i!iar será verificada ~cgundo os requisitos a que se refere o aii. 1° desta lei, e será 
co1np1·ovada mediante declaração a ser expedida por órgãos credenciados junto ao Ministério do 
Desenvolvin1ento Agrário - MDA. 

A aquisição de gêneros alimcntlcios na forma dispusta no ·'capur" deste artigo. deverá ser feita até o valor 
1ná:xi1no de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) anuais por agric11ltor fainiliar, 

A observância díl. reserva do percentual de 30~/o (trinta ror cento} a que se 1·cfCrc o "'cap11t" deste artigo. 
poderá ser dispensada so111cnlc nos scgLlÍnlcs c:i~os: 

1 - nílo atendin1<:11lo d<1s chmn:1d<1s p::blic<lS pelos agricultoi-cs ou sua<; orgm1izayõ~~: 

II - i111possibilidade de e1nissão do docun1ento fiscal correspondi:ntc pelo agriclJitor ou sua organização; 

Ili - inviabilidade de forncci1nento regular e constante dos gêneros alin1cntícios por pa1·tc dos 
agricultores Oll suas organizações: 

IV - incidência de pragas ou acidente natural que resulte na perda da produçào dos agricultores 
fan1iliarcs; 

V - condições higiênico-sanitárias inadequadas. 

O valor n1áxin10 estabelecido por ano, por produtor, pal"a aqc1isiçi\o de g6ncros alimentícios. nos termos do § 
2° deste artigo, deverá ser reajustado anual1ncntc, por decreto, coin base cm estudos e indicação da Co1nissao 
Gestora. 

As c!1an1adas pl1blicas ctevcrJo ter an1pl11 div11J;i,aç~o. 

As clcspe~no resultantes da aplicação desta !ei correriio por conta das dotaçücs própria~ consignadas 110 
orçrnnenlo. 

O Poder Executivo regulainentará esta lei, no que for necessário à sua aplicação. 

Esta lei i:ntra e1n vigor na data de sua publicaçào. 

Bauru, 04 de n1arço de 2.015. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVC) 

Registrada no Departaincnto de Coinunicaç!lo e Docuincntação da Prefeitura, na 1nesn1a data. 

'---,1\Y--<l,,',,J-rn L,'lc,~.I:: 
ANDREA MARJ!\ LIBER.i\TO 

DlRE'rOH.1\ DO DEPARTAMENTO DE C011"l!Jl\1ICllÇÂO E UOCUJ\~1:1\TAÇÂO 
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