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:ESTADO DE SÃO PAULO l'.\, 

' 'P. 12.162113 
LEI Nº 6.339, DE 11 DE ABRIL DE 2.013 
Autoriza o.-Poder Executivo Municipal a cíiar 
o "PROGRAl'y1A -, MUN°ICIPAL DE ' 

!i 

DESENVOLVIMENTO DA CADEIA 
PRODUTIVA DÂ AQUICULTURA 
FAMILIAR - PRÓ-PEIXE BAURU", bem 
'como utilizar reéursos na promoção .de açpes 
de apoio e incentivo à atividade. 

I 

~ ,. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURlJ, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, 

faz saber que a ·câm~ra Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: t: . 
Art., 1º Fica criado o Programa Mu~.licipal de _Desenvolvimento ,da Cadei_á Produtiva da Aquicultura Famili~r -

Pró-Peixe, beLÍn cÔmo utilizar recuisos da Secfêtaria Municipal de Agricultufa e Ab~stecimento para: r· '· 

\ 

1 -

../ \ - J :1,' 

incentivar à atividade da piscicul,tura na -fase de implantação com o ~ubsidio do custo d~ 
horas/máquina na construção de taÍiques e açudes, visando aunientar a prcidução e agregar renda 

' às famflia~ rurais me~iante 'projetos específicos; "\ f ' 
II - contribuir para a mel_horia da logística, transporte e comercialização de pescado; 

. . j ' 
III - disponibilizar infraestrutura e equipamento para fomentar permanentemente a produção de peixes 

. . 
Art. 2° 

no município. " , · I' _ · ""' 
A atividade de aquicultura, no n1unicípio de Bauru, será permitida com a utilização de espécies 

Art. 3º 

, .. 

autóctones ou nativas, bem cÜmo de espécies alóctones ou exóticas, nos termos da.!l~gi~lação vigente e de 
• nonnas supervenientes. , ·, ·~ 

• ' " ~ 
Para fins de aplicação desta Lei são adotadas as seguintes definições: 

1 -

li -

lll -

IV -

V-

VI -

VII -

Vlll -

~~ ) 

águas doc~s: águas com salinidade igtial ou inferior a 0,5% (meio por cento); , ... 

aquicuJtura: o cultivo ou a criação de organismos cuj: ciclo de vida, Im,.cohdições naturais, 
ocorre total ou parcialmente em me!o a9uático; ' j 
espécie alóctone ou exótica: espécie que não ocorre ou não~ocorreu n:ituralmente nâ U~idilde 
Geográfica Referencial - UGR .considerada ou na Unidade de Geren"ciamento de Re'cursos 
Hídricos - UGRHI, conforme normatização específica a esta aplicável.; ., 

espépie autóctone ou nativa: espécie de origem. e ocorrência natural j,m águas da Unidade 
Geográfica Referencial - UGR considerada ou da Unidade de Gerenciamento de Recurs'os 
Hidric~s - UQRH!, conforme normalização éspecífica ~esta aplicável; r , ' , 
pesque e pague: empreen'dirnento aquícola, com o uso de viV'eiro escavado ou tanques, para'a 
manutenção de estoques de peiXes disponíveis para pesca amadqrà. e/ou dsportiva; ' 

,. . . ;.. . j·'" . 
tatique: estrutura de contenção de água podendo ser de alvenaria, concreto ou outros materiais; ~ ,' l 

" tanque-rede: sistema de cultivo intensivo em confinamento, com estruturas de rede; bóià's e 
apoiiamênt9 o~ fundeamento; , J: ' '· ' 1 

,, 

Unidade Geográfica ~~ferencial - UGR: a área ab~·angiqá por uma reg!.ão hidrográfica •. ou, no 
caso de águas marinhas e estuarillas, faixas de águas litorâneas compreendidas entre dois pontos 

~ w>N ;=;;,;,, Ooofo~ ''"';;o M.R=;,.., CONA~A •'';;~e 
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Art. 4º 

§ 1 o 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 5° 

§ !' 

§ 2' 

Art. 6°· 

IX -

X-, 

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHl: unidad~ de planejamento e 
gere~ciamento do's recursos hídricos, con_forme estabelecido pelas Leis n~ 7.663, de~ 30 de 

dezembro de 1.991; e n' 9.~,34, de 27 de dezembro ~e 1.994; · I' 
viveiro escavado: estru~ura de contenção .de águas, podendo ser de-terra, natural ou escavado, 

' ' ' 1 ... 

desde que não resultante de barramento ou represamento de cursos d'água e não localizada em 
, - r· 

Area de Preservação Permanente. 

Fica o Poder Executivo Municipal autorfzado a disponibilizar recursos
1 
financeiros e maquinários próprios 

ou de terceiros mediante locação, para a construção de taiÍ.ques (viveiro) no máximo de 1 (um) hectare de 
iâmina d'água por família, apta a desenvolver o Progr~ma mencionado. 'l 

, , r 
<? número de famíliaS beri'f:ficiadas s;erá definido pelo montante de recursos disponíveis no orçame~to 
mun,,icipal e ou captados mediante ~çnvênios com entidades mu~icipais, estaduáis, federais, 
internacio~ais, públicos ·ou privados. 

l 
O custo despendido na construção dos tanques será definido no ·'final da construção dos mesmos, 
mediante relatório e plef~ilha de· ~,astos do executor, com .. ª>Participação e co·'lncordâncii:a da família 
beneficiada. 

Na planilha de gastos serão considerados os valores de mercado referente aos combustíveis, ·aos 
lubrificante? e. demais produtos necessários na manutenção e custeio da máciuin~_ executara, no período 
de uso em favor do produtor beneficiad,o, desprez~do o valor da hor~máquina. 1 · 

Ü'custo despendido·na construção d.os tanques (viveiros) captados mediante convênios sefá ressarcido 
pela família benefiCiada ao erário público municipal, nos 03,(três) primeiros cic!o's de pro.dução de peixe 
para utilização e incremento na merenda escolar e outras promoções sociais desenvolvidas pelo. 
I\1uniCípio. " 1' 

' 
O ressarcimento poderá ser feiio em moeda corrente, após a construção do~ tanqubs, tomando-se por base 

. o preço médio de mercado correspondente ao produto exigido. . ' . 1 '• 
Poderá ser formado um fundô para hospedar os valores resSarcidos, que somente poderãO ser utilizados 

·para beneficio de outros produtores na mesma linha e finalidade do programa refeÍ-.Cnciado. 

" 1 
São condições imprescindíveis aos produtores para a obtenção dos beqeficios do programa em questão: 

'- ' ~ ,'" . 

1 -

li -

111 -

IV -

V-

Ser proprietário ou pbsseiro, formalizado e devidamente compróvado ·por estabelecin1entos 
rura~ e assentamentos localizados nó Mu_ryicípio dd Bauru-SP; f 

.;,Ter qualificação e perfil de enquadramento nos parâmetros de claJsificação Qo Programa 
Nacional de Agricultura Familiar- PRONAF-; do.Gover~o Federal; - 1• 

·rer participação da família (esposa ou filhos) nas reuniões, oficinas, cur,sos do programa em~~ 
mínimo de 80% (oitenta por.cento) da presença; {. , . .( r 
Os prod9tores interessados, em participar do Programa (i)iscicultores oy rião) deverão fazer a' 
inscrição junto à Secretaria Municipal de Agricultura e AbastecimentoJSAGRA), localizada na 
Avenida Nuno de Assis, 14~60 CEP: l 7.020,310 Bauru - SP; ,/: 

,.. Após a inscriçãO, será feita Uma visita-técnicá pela SAGRA e, posteriormente, o prodüior deverá 
assinar um Tenno de Adesão: para-formalizar seu ingresso no Programá e elaboração de projeto 

'de vi~bilidad~ técnica e financeira. j , • 

' 
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Parágrafo único. 

Art. 7' 

Art. 8' 

Art. 9' 

Art. 10 

Ai;t. 11 

Art. 12 

Os1beneficiários do programa serão selecionados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
CMDR, de fonna isonômica e criteriosa, considerando, principalmente, os efeitos da pretensão ao meio 
ambiente. · j 

Os produtores ins~ritos no programa passarão por uma seleçao onde um comit~tgestor municip"al, de 
forma isonôn1ica, definirá quais fan1ílias serão beneficiadas, e também·avaliará ,se o referido serviço 
quanto ao cumprimento-do Decreto Estadual nº.'58.544, de 13 de n'overilbro de 2.012, que dispõe sobre o 
licenciamento ambiental daaquicultura e dá providências correlatas. . f 
Como forma de incentivo aos produtores, o Município oferecerá um desconto de 2.5o/o (vinte e cinco por 
cento) na subvenção dos custos de implantação ou adequação do projeto, na devolução do recurso 
utilizado, Para aqueles que tiverem frequência mínima de 90% (noventa por cento), ~nos cursOs, reuniões e 
oficinas, píevistos no- inci~O fü', do artigo 6° desta lei. ~ ., ' 

~Os produtores beneficiados pelo programa deverão part1c1par de cursos de capacitaçãO em órgãos 
definidos pela SAGRA e também participar de~visitas técnicas a propriedades modelos. . . . 
As despes~ de~orrentes desta lei correrão por conta de dotações específicas previstas nas Leis 
Orçamentárias Anuáis. ~-

' 
O Poder Executivo regulamentará esta Lei em 90 (noventa) dias. 

Esta lei entra em vigor na data de sua_publicação. 

'· 
Bauru, 11 de abril de 2.013 .• 

!)~ t1í"fl 
RODifiéo AN~Jo~NHO MENDoNÇA 

. . ~EFEITO MUNICIPAL 

"' 

l. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Corjlunicação e Documentação da Prefeitllra, na mesma data. 

' 
~W~ Tí'1. kL<.AA.-b 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTA<;;ÃO 
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