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LEr No. 1.909, DE 28 DE MAIO DE 2021.

lnstitui o Fundo Municipal Fundo Municipal de
Apoio a Agricultura Familiar - FUMARF e das
Estradas Rurais do Município de Brumado, o
FUMARF. Além de Regulamentar seu Poder
Orçamentário, sua composição, suas
atribuiçôes e seu vínculo junto ao Poder
Executivo.

O Prefeito do Município de Brumado, Estado da Bahia, no uso de suas

atribuiçÕes legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e elê sanciona a

presente lei.

Art. 10 - Fica instituído o Fundo Municipal de Apoio a Agricultura Familiar
(FUMAF), com o objetivo de dinamizar as Atividades, AçÕes, Programas e Projetos

voltados para o desenvolvimento rural sustentável do Município' tendo como público

pÍioritário os Agricultores Familiares que desenvolvem suas atividades econômicas na

condiçáo de proprietário, meeiro, arrendatário, posseiÍo, comodatário, assentado ou

reassentado de reforma agrária e acampado.

Parágrafo Primêiro: Agricultores Familiare§, como estabelecido no Caput deste

Artigo, corresponde a todos e todas que se enquadrarem na Lei Federal 12.326 de 26

de lulho de 2006, tâis como pescadores artesanais, quilombolas, ribeirinhos e
indígenas. Parágrafo Segundo: As Atividades, Ações, Programas e Poetos, objeto

da áplicação dos recursos do FUMAF, podem ser concebidos e operacionalizados
pela União, pelo estado da Bahia, pelo Consórcio Público a que o Município integra,
por lnstituiçÕes da Sociedade Civil ou pelo próprio Municipio.

Art. 20: O FUMAF será gerido conjuntamente pêlo Prefeito, pelo Secretário

Municipal de Finanças, pelo Secretário Municipal de Agricultura, devendo o município

abrir e mantêr contas bancárias especificas para cada finalidade do fundo, assim

como contas contábeis distintas, mas devidamente integÍadas ao orçamento

municipal, de modo que seja possível destacar balancetês e balanços próprios, além

das demonstrações de resultado dos exercícios anuais

Art. 3": O FUMAF poderá ter as seguintes receitas orçamentárias:

a) Consignação na Lei Orçamentária Anual do Município;

b) Taxa de inscriçáo ou adesão dos beneficiários das Atividades, Açóes,

Programas e Projetos, segundo o regramento de cada um;

c) Taxa de participaÉo da Prefeitura Municipal;

d) Taxa de participaÉo de outro Ente
Privado (Empresa, Instituição Social);

Público (União, Estado, Consórcio) ou
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e) Os saldos do exercício anterior;

f) Verbas provenientes dê emendas

Art. 40. - Os recursos arrecadâdos
ínalidades á:

parlamentares.

pelo FUMAF estarão aplicados entre outras

a) Custeio de Patrulha Mecanizada;

b) Promoçáo de Assistência Têcnica e EÍensão Rural (ATER);

c) Regularizaçáo Fundiária de lmóveis Rurais;

d) Cadastramento e Regularização Ambiental de PÍopriedades Rurais (CEFIR);

e) Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável - CMDS

0 Recursos Hídricos limpezas de aguadas públicas, implementaçáo de
cisteÍnas pâra o consumo humanos 16 mil litros, cisternas 52 mil litros para produção

de alimentos e a construÉo dos barreiros trincheiras comunitários.

Art. 50. - Fica o Município autorizado a Íom'alizàt Convênios, Termos de

Adesão, Termos de Parceria e outÍos instrumentos necessários para a execuçáo de
Atividades, Ações, Programas e Projetos voltados para o desenvolvimênto rural com a
administraçáo pública estadual ou federal, segundo as normas por esses entes
concebidas, incluindo a captaÉo e gestáo de recursos do FUMAF, desde que náo
haja pre.iuízo ao cumprimento do marco regulatório jurídico inerente às Prefeituras
Municipais.

Art. ôo - O FUMAF, no âmbito das suas Ínalidades, poderá ter as seguintes
despesas:

a) Combustíveis, consertos, manutengão e pagamento de oPerâdores de
tratores, retroescavadeiras, caçâmbas e outros equipamentos nec€ssários à
dinamização da pÍodução agropecuária e ou ampliaÉo da oferta de recursos hídricos
para a população rural;

b) Aquisição de veiculos e equipamêntos e o custêio de visitas de campo,

cursos, seminários, campanhas, mutirões, dias de campo, palestras, reuniões e

outras atividades de assistência técnica e eÍensáo rural de agricultores familiares e
suas organizações associativas;

c) Aquisição de equipamentos e o custeio de atividades de topografia,
georreferenciamento, visitas de campo, reuniões, serviços de agrimensura,
àssessoria juridica, serviços especializados, viagens e outras atividadês necessárias
ao processo de regulaÍizaçáo Íundiária de imóveis rurais;

d) Aquisiçáo de equipamentos e o custeio de atividades de
georíeferenciamento, visitas dê campo, reuniÕes, sêrviços de agrimensura, serviços
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de digitação, viagens e outras âtividades necessárias ao procêsso de regularizaçâo
ambiental de imóveis rurais;

e) Alimentação, hospedagens, viagens, material de escritório, cursos, reuniÕes
e eventos do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentávell

0 Oferta de contrapartida Ílnanceira para Convênios e outros instrumentos de
parceria com Órgãos Públicos Estaduais ou Federais.

Parágrafo Único: A eÍetivação das despesas do FUMAF seguirá os mesmos
normativos aplicáveis às despesas públicâs.

Art. 7'. As conlas do FUMAF, além do processo convencional de supervisáo e
flscalização por parte dos Órgãos de Controle, serão apreciadas pelo Conselho
Municipal de Desenvolvimento Sustentável (CMDS), com emissão de parêcer a ser
enviado à Câmara Municipal de Vereadores, até o dia 28 de fevereiro de cada
exercício, referente ao LDO anterior.

Art. 8' O Poder Executivo poderá regulamentar, no que couber sem mudança o
núcleo do texto da presente Lei, no prazo de 90 dias.

Art. 9' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaÉo.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brumado, em 28 de maio de 2021.
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arloB ó de Souza Novais
Secretário Municipal da Administraçáo


