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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO llE SÃO PAULO 

LEI N" 6.639, DE 04 J)E MAllCC) DE 2.015 
Cria o Progra1na Municipal de Agroindústria 
Familiar de Bauru e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no~ tennos do art. 51 da Lt:i Orgânica do Município 
de Baw1.1, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e pron1ulga a seguinte lei: 

1\rt. 1 ° 

Art. 2º 

Art. 3° 

Art. 4° 

Fica criado no Município de 13auru, o Progn11na \1u1~icipal de Agroindústria Fa1nilinr de 
Bau11.1, que atuElrá c1n consonílncia cotn a Política .'vlunicipal de Agriculh:ra Fan1iliar e 
En1preeodi1ncntos Fainiliares Rurais, criada pela Lei Municipai nº 6.592, de 14 de 11oven1bro 
de 2.014. 

O Programa Municipal de Agroindústria Familiar instituído po1- esta Lei te1n como objetivos 
gerais: 

I - a organização dos agricultores fa1niliares e povos tradicionais; 

11- valorizar o trabalho coletivo, a pron1oção e o fo1nento ao progran1a; 

l!! - a iinplantação e a legalização de agroindústrias fa1niliares e agroindustriais familiares 
de pequeno porte de processa1nento artesanal, con1 vista ao dcsenvolvilnento rural 
sustentável; 

lV - a pron1oção da segurança ~1li1r,entar e 11utncional da população, ben1 co1110 ao 
incren1ento à geração de trabalho e renda. 

No desenvolvimento e consecução do Progra1na de Agroindústria Familiar deverão ser 
observadas as seguintes diretrizes: 

1- proporcionar a criação e n1anutenção de oportunidades de trabalho para o conjunto dos 
111en1bros das famílias, viabilizando sua permanência e1n atividades agropecuárias e 
pesqueiras; 

li - estin1ular a criação 
co1n organização 
Govema1nentais; 

de redes solidárias que articulem 
de consu1nidores urbanos e 

os beneficiários do Progran1a 
as Políticas de Compras 

III - oferecer assistência técnica e fonnação continuada aos agricultores familiares co1n 
vista à legalização de agroindústrias e o apcrfciçoan1ento da gcstiio, organização e 
processan1ento; 

IV - apoiar a criação de centTais de abastecimento; 

V - estin1ular a realização de feiras municipais, regionais e estaduais; 

VI - apoiar projetos co1n concepção agroccológica. 

Para os fins desta lei entende-se por: 

I - agroindústria familiar: o empreendi111e11to de propriedade ou posse de agricultor(es) 
fa1niliar(es) sob gestão individual ou coletiva, localizado cm área rural ou urbana, co1n 
a finalidade de beneficiar e/ou transformar matérias-prin1as provenientes de 
explorações agrícolas, pecuárias, pesqueiras, agrícolas, avícolas, extrativistas e 
florestais, abrangendo desde os processos sin1ples até os n1ais co1nplcxos, con10 
operações ftsicas e/ou biológicas; 
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Art. 5° 

Arr. 6° 

Art. 7º 

II - agroindústria familiares de pequeno porte de proccssamcntn artesanal: os 
estabelecimentos agroindustriais com pequena escala de produção dirigidos 
diretamente por agricultor(es) familiar(es) con1 1neios de produção próprios ou 
1nediante contrato de parceria, cuja produção abranja desde o preparo da matéria
prima até o acabamento do produto, seja realizada com o trabalho predon1inante1nente 
inanual e que agregue aos produtos características peculiares, por processos de 
transfor1nação diferenciados que lhes confira1n identidade, gcral1nente relacionados a 
aspectos geográficos e histórico-culturais locais ou regionais; 

111 - agricultores familiares: os definidos no an. 3" da Lei Federal nº 11.326, de 24 de 
julho de 2.006; 

IV - cooperativas sociais: cooperativas cujo objetivo é pro111ovcr a inserção sacia~ laboral 
e econôn1ica de pessoa c1n desvantage1n, nos tennos do art. 3° da Lei Federal nº 9.867, 
de 10 de novembro de 1.999; 

V - empreendimentos econômicos solidários sociais: organizações de caráter associativo 
que realizam atividades econ61nicas, cujos participantes scja1n pessoas e1n 
desvantagem, nos ter1nos do art. 3º da Lei Federal nº 9.867, de 10 de nove1nbi-o de 
1.999, e excrçan1 de1nocratican1cntc a gestão das atividades e a alocação dos 
resultados. 

O Programa de Agroindústria Fa1niliar é direcionado à execução das ações prioritariamente aos 
públicos relacionados no a1t. 3° da Lei Federal nº l l .326, de 24 de julho de 2.006, de forma 
individual ou coletiva. 

() Progra1na de /\groindúslria Fa11úliar observará os princípios: 

1 - diversificação dos sisteinas produtivos; 

11- fo1talccimcnto dos arranjos produtivos locais; 

III - segurança alin1entar e nutricional; 

fV - sustentabilidade ambiental, social e econônüca; 

V - produção de base ecológica; 

VI - atuação em cadeias curtas e fortalecilnento dos mercados locais; 

VII - produção de produt()s corn características peculiares que lhes confira1n identidade, 
considcrando-sc os aspectos gcográficos e histórico-cu!Lu1·ais locais ou r..:gionais, 

VIII - equidade na aplicação dos recursos e projetos. 

O Progra1na de Agroindústria Fa111iliar será coordenado e operacionalizado pela Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastccin1e11to, que terá as seguintes atribuições: 

1 - fo1nentar a implantação e legalização das agroindústrias fatniliares; 

lJ - contribuir, de acordo con1 as Políticas relacion11das ao Progran1a de Agroindústria 
Fa1ni!iar, para disponibilizar serviços nas áreas: tributária, licenciamento sanitário e 
a1nbiental, com o propósito dc regularizar as agroindústrias fa1niliares; 
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A1i. 8º 

Art. 9° 

J\rt. 1 o 

Art. 11 

III - pro1nover a fonnação continuada dos beneficiários, espccial!nente nas áreas: da 
produção, da gestão, da cooperação e da comercialização; 

TV - disponibilizar apoio à pro1noção e a comercialização dos produtos das agroindústrias 
familiares; 

V - manter inscrição e cadastro das agroindú~trias familiares e de projetos desenvolvidos. 

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteci1ncnto viabilizará espaços públicos 
Municipais, Estaduais e Federais, para a co1ncrcinli1nr,;fiu dos produtos das agroindústrias 
fa1niliarcs, tais co1110· feiras, exposições, 1nercados e cc11lrais de 1:bastccin1cnto, ben1 con10, 
csti1nulará a co1ncrcialização dos p1·octutos da agroindústria fan1ilia1· C'JTI espaços p1·ivados. 

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciniento cnca1ninhará convênios, contratos de 
repasse, acordos, protocolos e outros docunientos necessários a seren1 celebrados co111 órgãos 
públicos ou entidades privadas, nacionais ou internacionais, para a execução do Progrmna de 
Agroindústria Fa1niliar. 

O Poder Executivo regulan1entará esta Lei, no que for necessário à sua aplicação. 

Esta Lei entra e1n vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 04 de 1narço de 2.015. 
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PREFErro .'vJUNICJPAL 

ANT 
SECRETÁ 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

H .. cgistrada no Departan1cnto de Con1unicação e Docu1nc11taçi!o da Prefeitura, na :ncsn1a data. 
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ANDRÉA MARTA LIBERA TO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOClJMENTAÇÃO 


