
LEI Nº 521 
DE 08 DE MAIO DE 2009 

 
 

Institui o Programa Terra Produtiva e dá outras 
providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, ESTADO DA 
BAHIA: 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte  
 
 

LEI: 
 
 

Artigo 1º - Fica criado o Programa Terra Produtiva que será executado pela 
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Ação Comunitária, beneficiando 
agricultores familiares e suas organizações, e tendo por objetivos: 

 
I) Promover assistência técnica a agricultores familiares: 
a) Capacitar os agricultores familiares e as organizações de que fazem parte; 
b) Realizar missões técnicas para os agricultores; 
c) Realizar e apoiar feiras da agricultura familiar; 
d) Implantar pluviômetros climatológicos nas comunidades; 
e) Perfurar poços artesianos nas comunidades rurais. 
 
II) Criar e apoiar o surgimento de atividades agroindustriais oriundas da 

agricultura familiar: 
a) Desenvolver e apoiar políticas públicas institucionais capazes de promover o 

desenvolvimento sustentável da apicultura local; 
b) Aquisição de equipamentos para projetos produtivos; 
c) Implantar, incentivar e apoiar a construção de viveiros de mudas; 
d) Desenvolver e apoiar políticas públicas institucionais capazes de promover o 

desenvolvimento sustentável da cultura do sisal; 
e) Incentivar o aumento de área plantada de mandioca no Município e 

consequentemente o aumento no índice de produtividade; 
f) Incentivar a criação de bancos de sementes nas comunidades através de suas 

associações. 
 
III) Fortalecer e apoiar as ações de preparo do solo nas comunidades rurais; 
 
IV) Incentivar grupos de agricultores familiares na prática da agroecologia: 
a) Incentivar a utilização de poços artesianos e aguadas já existentes para 

atividades  
produtivas; 
b) Distribuir mudas e sementes de árvores nativas; 
c) Distribuir adubos orgânicos e matéria orgânica aos pequenos agricultores; 



d) Examinar as questões ambientais locais e incentivar quanto à preservação do 
meio ambiente; 

e) Orientar e incentivar a coleta seletiva de lixo para utilização da reciclagem nas 
comunidades rurais; 

f) Desenvolver e apoiar políticas constantes de Gestão ambiental. 
  
V) Realizar exposições e feiras agropecuárias; 
 
VI) Realizar e apoiar dias de campo em atividades da agricultur familiar; 
 
VII) Incentivar e apoiar o microcrédito rural de forma orientada; 
  
VIII) Construir e ampliar centros comunitários; 
 
IX) Promover o melhoramento genético de caprinos e ovinos através da aquisição 

de reprodutores melhorados; 
 
X) Implantar e apoiar a iniciativa de hortas comunitárias; 
a) Organizar e incentivar a comercialização dos produtos oriundos da agricultura 

familiar nas feiras livres do Município. 
 
XI) Implantar unidades educativas de produção no núcleo da Escola Agrícola 

Vasny Moreira de Vasconcelos e nas comunidades rurais; 
 
XII) Fortalecer e apoiar o artesanato local; 
 
XIII) Incentivar e apoiar a fruticultura local; 
 
XIV) Implantar laboratórios de análise de solos no núcleo da Escola Agrícola; 
 
XV) Desenvolver e apoiar políticas públicas capazes de promover o 

desenvolvimento sustentável da mandioca: 
a) Construção, ampliação e reforma de unidades de beneficiamento de mandioca; 
b) Distribuir sementes de mandioca para o agricultores; 
c) Construção de biodigestor nas unidades de beneficiamento de mandioca; 
 
XVI) Construir e ampliar barragens e aguadas; 
 
XVII) Construir cisternas comunitárias. 
 
Artigo 2º - O Programa Terra Produtiva será executado pelo Município de 

Conceição do Coité, através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ação 
Comunitária, com o apoio de parceiros externos, sendo: 

 
I – Outras secretarias municipais; 

II – Entidades ligadas ao comércio e à indústria e que atuam com capacitação; 

III – Sindicato Patronal de Conceição do Coité; 

IV – IDR-Sisal – Instituto de Desenvolvimento da Região do Sisal; 



V – CDM/Fumac – Conselho de Desenvolvimento Municipal/Fundo Municipal de 
Apoio às Comunidades; 

VI – Órgãos de outras esferas governamentais; 
VII – Associações comunitárias; 
VIII – Agricultores. 
 
Artigo 3o – O Programa Terra Produtiva será executado no período de 2009 a 

2012 e atenderá todas as comunidades rurais do Município. 
 
Artigo 4º - O Programa Terra Produtiva será executado com recursos 

orçamentários da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ação Comunitária, Unidade 
02.03.000, com dotações específicas para cada ação ou obra executada. 

  
Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 
Conceição do Coité, 08 de maio de 2009. 

 
 

RENATO SOUZA DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 


