
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
Gabinete do Prefeito  

Lei oriunda de Projeto do vereador Carlos Oliveira Ramos ( Cal de Dodô) 

 

LEI MUNICIPAL Nº 1507, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

“Dispõe sobre a participação dos 

produtores Rurais integrantes da 

Agricultura Familiar, em eventos, 

organizados, patrocinados ou 

apoiados pelo Poder Executivo do 

município de Santo Antônio de 

Jesus e dá outras providencias.” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS – ESTADO 

FEDERADO DA BAHIA, no uso de uma de suas atribuições legais, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI: 

Art. 1° - Fica assegurada a participação dos produtores rurais integrantes da 

agricultura familiar, em eventos, organizados, patrocinados ou apoiados pelo poder 

Executivo do município de Santo Antônio de Jesus. 

I- Entende-se como Produtor Rural: Pessoa física ou jurídica que explora a 
terra, com fins econômicos ou de subsistência, por meio da agricultura, da 
pecuária, da silvicultura, do extrativismo sustentável, da aquicultura, além 
de atividades não agrícolas respeitadas a função social da terra. 

II- Entende-se como Agricultura Familiar: O cultivo da terra realizado por 
pequenos proprietários rurais, tendo, como mão de obra, essencialmente, 
o núcleo familiar, em contraste com a agricultura patronal – que utiliza 
trabalhadores contratados, fixos ou temporários em propriedades médias 
ou grandes. 

Parágrafo único. A participação de que trata o caput deste artigo fica dispensada 

quando não houver comercialização de produtos alimentícios no evento ou quando o 

público alvo não for compatível com as atividades relacionadas aos produtores rurais 

e orgânicos.  

Art. 2º - O promotor e/ou realizador do evento deverá obrigatoriamente disponibilizar 

espaço físico visível e bem localizado para instalação da infraestrutura necessária à 

comercialização dos produtos.  

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará no que couber, a presente Lei.  

Art. 4º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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