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LEI MUNICIPAL N° 289/2021.

Jucas/CE, 15 de fevereiro de 2021.

DISP6E SOBRE A CRIACAO DO PROGRAMA
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO RURAL (ADR)
NO

IVIUNICIPIO

DE

JUCAS

E

DA

OUTRAS

PROVIDENCIAS.

0 PREFEITO IVIUNICIPAL DE JUCAS, ESTADO DO CEARA, FAeo saber a

todos os habitantes de Jucas-CE, que a Camara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica criado o Programa Municipal Agente de Desenvolvimento Rural
- ADR com a finalidade de incentivar e criar condig6es para a permanencia
dos(as) jovens no meio rural para prestar assistencia tecnica e extensao rural
aos agricultores familiares, com vistas a melhoria dos indices de produtividade
agricola da municipalidade.

§1° 0 Programa Municipal Agente de Desenvolvimento Rural - ADR ira
capacitar 20 (vinte) jovens das comunidades rurais em tecnologias de produgao
agropecuaria, com enfase em sustentabilidade econ6mica e ambiental, com a
obrigatoriedade de estender os conhecimentos adquiridos para outros 20
(vinte) produtores dentro de urn raio de 5 kin (cinco quil6metros).

Art. 2° 0 Programa Municipal Agente de Desenvolvimenfo Rural - ADR
sefa destinado aos jovens de 16 a 24 anos de idade, que atendam aos
seguintes requisitos:
I -Ter concluido o Ensino Medio ou equivalente;

11-Morar na comunidade rural onde ira desenvolver suas ae6es do projeto.

Ill-Ter vocagao para a atividade agropecuaria.

Paragrafo dnico - A selegao dos jovens aptos a participarem Programa
Municipal Agente de Desenvolvimento Rural -ADR dar-se-a por analise de
curriculos e entrevista.
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Art.

3°

Sao

objetivos

gerais

do

Programa

Municipal

Agente

de

Desenvolvimento Rural - ADR:
I - Dar ao jovem que vive no campo a oportunidade de ampliar seus

conhecimentos e despertar a vocagao de empreendedor rural;
11 - contribuir para a redugao dos nfveis de pobreza e de exclusao social da
juventude;
Ill - Ampliar o serviap de Assjstencia T6cnica e Gerencial desenvolvido pela

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agfario e Meio Ambiente;

lv - Promover o Desenvolvimento Local Sustenfavel, atraves do fortalecimento
das cadeias produtivas locais;

V- Transformar e lntegrar a pequena empresa agricola aos parceiros
institucionais que promovem o desenvolvimento da atividade agropecuaria,

atrav6s de capacitagao, extensao rural, financiamento e gestao.
Vl - Oportunizar a implantagao de projetos produtivos

sustentaveis,

estimulando a permanencia dos(as) jovens na area rural a partir da criagao de

condig6es para a escolha do campo como lugar para viver e da agricultura
como profissao.

Art. 4.a Os Agentes de Desenvolvimento Rural - ADR participarao de uma
capacitagao continuada com carga hofaria de 480h, divididos entre aulas

te6ricas e praticas nas propriedades que ja assistidas pela SMDAMA, seguindo

os

temas

das

Capacitae6es:

Bovinocultura

de

Leite,

Fruticultura,

Ovinocaprinocultura, Apicultura, Avicultura, Horticultura.
Paragrafo l]nico: Os tecnicos da Secretaria Municipal do Desenvolvimento

Agfario e Meio Ambiente definirao a metodologia e grade dos temas das

capacitag6es.
Art. 5.° Sera concedida Bolsa Agente de Desenvolvimento Rural - ADR no
valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) durante o primeiro ano, enquanto durar

o periodo de capacitagao.
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§1° Ap6s a conclusao do curso de capacitagao, que perdura 01 (urn) ano, os
Agentes de Desenvolvimento Rural receberao bolsa individual, no valor de R$
1.100 (urn mil e cem reais), para os aprovados no processo de capacitagao.

§2° Os bolsistas sefao monitorados pelos tecnicos da Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Agfario e Meio Ambiente durante todo o processo de

capacitagao, e fafao relat6rios individuals de acompanhamento das unidades
produtivas que prestam assist6ncia.
§3° Os bolsistas sefao avaliados pelos tecnicos da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Agfario, instrutores e produtores assistidos nos seguintes
itens:

I- Frequencia e participagao nas capacitag6es e unidades produtivas assistidas;
11 -Ndmero de propriedades assistidas;

Ill-Resultados alcangados com ganho de produtividade nas propriedades
assistidas;

IV- Grau de satisfacao dos produtores assistidos.

§ 4° A Bolsa Agente de Desenvolvimento Rural - ADR, uma vez concedida,
devefa ser mantida ate o t6rmino do respectivo curso ou ate o limite maximo de
dois anos de sua concessao, sendo renovado par igual periodo.
§ 5° A reprovaeao par motivos de infrequencia ou o descumprimento das
condig6es desta Lei ocasionarao a suspensao da Bolsa.

§ 6° Em caso de suspensao, os pagamentos da Bolsa somente sefao
retomados ap6s analise do recurso e deliberaeao do 6rgao concedente.
Art. 6.a 0 Programa Municipal Agente de Desenvolvimento Rural - ADR
podera ser redesenhado e redimensionado nos seus crit6rios de acessibilidade
e permanencia, atraves de Decreto do Poder Executivo Municipal.
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Art. 7° As despesas decorrentes da aplicagao desta Lei correrao por conta das
dotae6es ongamentarias pr6pria da Administragao Pdblica Municipal.

Art. 8°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 9°. Revogam-se as disposig6es em contfario.
PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS, ESTADO DO CEARA, em
15 de fevereiro de 2021.
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CERTIDAO DE PUBLICAC^O

Pelo presente venho publicar a LEI IVIUNICIPAL n° 289/2021 que DISP6E

SOBRE A CRIACA0 DO PROGRAMA AGENTE DE DESENVOLvllvIENTO
RURAL (ADR) NO MUNIC[PIO DE JUCAS E D^ OUTRAS PROVIDENCIAS,

atrav6s de afixagao em FLANELdGRAFO na sede desta Prefeitura Municipal

de Jucas-CE em 15/02/2021, para os seus efeitos legais, nos termos da
legislagao vigente, tendo em vista ausencia de diario oficial neste Municipio.
CIENTIFIQUE-SE,

PuBLIQUE-SE,
CUWIPRA-SE.

SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUC^S,

ESTADO DO CEARA, em 15 de fevereiro de 2021.
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Prefeito Municipal

Podovia Jucas/Saboeiro Ce284,1212,
Sagrada Familia - Juc5s - CE - CEP 63580-COO

