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LEI MUNICIPAL Nº 2937 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

Dispõem sobre a criação da Secretaria Municipal 

de Agricultura e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA Estado do Pará, faz saber que 

a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

rural sustentável, passa a ser denominada Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

(SEMMA). 

Art. 2º - Fica criada a Secretaria Municipal de Agricultura (SEAGRI). 

 

Art. 3º - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) terá a 

seguinte estrutura:  

I – Diretoria de Meio Ambiente 

II – Assessoria Administrativa 

III – Assessoria Técnica 

IV - Diretoria de Limpeza Pública 

V – Conselho Municipal de Meio Ambiente (Organizado conforme a Lei 

Municipal de N° 2.640/2011) 
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VI – Fundo Municipal de Meio Ambiente (Criado pela Lei Municipal de Nº 

2.640/2011). 

 

Art. 4º - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) tem como 

atribuição e competência: 

I - Planejar, Coordenar, Avaliar, Executar e Controlar atividades que 

visem à proteção, conservação e melhoria do Meio Ambiente; 

II - Formular políticas e diretrizes de desenvolvimento ambiental para o 

município de Primavera, observadas as peculiaridades locais; 

III - Formular e regulamentar normas técnicas e legais, padrões de 

proteção, conservação, preservação e recuperação do Meio Ambiente, em 

consonância com a Legislação estadual e federal; 

IV - Executar ações de fiscalização junto a empreendimentos e/ou 

atividades potencialmente degradantes e/ou poluidoras do Meio Ambiente em 

consonância às normas contidas na Lei Ambiental; 

V - Emitir parecer sobre os pedidos de localização e funcionamento de 

fontes ou atividades potencialmente poluidoras e/ou degradadoras do Meio 

Ambiente seguindo a legislação ambiental vigente; 

VI - Exercer o controle ambiental através do licenciamento, 

monitoramento, cadastramento e fiscalização das atividades, condutas, processos 

e obras que causem ou possam causar degradação da qualidade ambiental; 

VII - Desenvolver atividades de educação ambiental e atuar na formação 

da consciência pública sobre a necessidade de proteger, melhorar e conservar a 

qualidade ambiental; 
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VIII - Articular e fornecer diretrizes técnicas a outros Órgãos da 

Administração Municipal, em especial às Secretarias de Obras Públicas, 

Agricultura, Saúde e Educação para integração de suas atividades; 

IX - Manter parcerias convencionais com organismos ambientais, 

governamentais e não-governamentais, nacionais e internacionais, pesquisadores 

do País e do exterior para o desenvolvimento de planos, programas e projetos 

ambientais; 

X - Promover em conjunto com os Órgãos Municipais, o controle da 

utilização, comercialização, armazenagem e transporte de produtos tóxicos e/ou 

perigosos; 

XI - Manter convênios com instituições de pesquisas para fins de 

procedimentos de análises laboratoriais e outras atividades afins; 

XII - Propor a criação no Município de áreas de interesse para 

conservação e proteção ambiental; 

XIII - Planejar, a arborização e paisagismo de áreas verdes públicas; 

XIV – organizar a limpeza pública função a limpeza urbana e rural, 

compreendendo a coleta, varrição, capinação, desobstrução de bueiros, sarjetas, 

esgotos das vias públicas, implantando e mantendo parques e jardins, 

responsabilizando-se pelo destino final do lixo e por outros encargos inerentes a 

finalidade do setor. 

XV - Autorizar ou permitir a exploração e a realização de atividades nas 

áreas verdes do município. 

Parágrafo único: A Secretaria Municipal de Meio Ambiente obedecerá 

no que couber as regras definidas na Lei Municipal de Nº 2.640/2011 que criou o 

Sistema Municipal de Meio Ambiente.  
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Art. 5º - A Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI) terá a 

seguinte estrutura:  

I – Diretoria de Desenvolvimento Agropecuário 

I.1 – Setor de Projetos e Convênios 

II – Assessoria Administrativa 

III – Assessoria Técnico 

Art. 6º- À Secretaria Municipal de Agricultura compete: 

I - Planejar, organizar, promover, coordenar, supervisionar as ações 

relativas ao incentivo e desenvolvimento das atividades produtivas do município, 

cumprindo as diretrizes políticas e administrativas do governo municipal; 

II - Atuar, subsidiariamente junto aos órgãos dos Governos Federal e 

Estadual, mediante orientação técnica, apoio mecanizado e distribuição de 

sementes e insumos, com recursos próprios ou de terceiros, públicos ou privados; 

III - Administrar a cessão de uso de patrulha agrícola aos produtores do 

município; 

IV - Promover estudos e propor a criação de incentivos para atrair para 

o âmbito do município novas atividades econômicas relacionadas com a 

agropecuária; 

V - Incentivar, de forma especial, a criação de micro-empresas no 

município e as iniciativas que visem financiar atividades geradoras de emprego e 

renda; 
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VI - Promover, em cooperação com órgãos dos governos estadual e 

federal, atividades de incentivos a diversificação das atividades agrícolas, bem 

como a melhoria da qualidade genética do rebanho bovino, a piscicultura e outros; 

VII - Estimular a diversificação da pecuária de corte e a ampliação da 

bacia leiteira; 

VIII - Incentivar a implementação de agroindústrias e de cooperativas de 

produtores, promovendo juntamente com as entidades estaduais e federais, e 

órgãos representativos das classes produtoras, estudos de viabilidade técnica, e 

econômico-financeira, bem como oferecendo incentivos; 

IX - Analisar os projetos apresentados pelos interessados em receber os 

incentivos ofertados pelo Município, bem como verificar a viabilidade e legalidade 

dos projetos; 

X – Buscar sementes e mudas destinadas a programas de diversificação 

das atividades agrícolas, e, paralelamente, estimular e incentivar a implantação de 

hortas e pomares comunitários; 

XI - Incentivar, apoiar, organizar e criar condições para o 

desenvolvimento da produção familiar nas comunidades do município; 

XII - Elaborar projetos visando executar e manter a arborização de vias 

e logradouros públicos, tendo em vista a estética urbana e a preservação do meio 

ambiente; 

XIII - assessorar a gestão municipal em matérias de sua competência.  

 

Art. 7º - Fica o chefe do poder executivo autorizado a proceder as 

modificações e remanejamentos do orçamento da antiga da Secretaria Municipal 
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de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável no orçamento do corrente 

ano adequando-o às duas secretarias recém criadas, assim como a redistribuição 

do patrimônio e servidores municipais. 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 9º - Revogam se as disposições em contrário, especialmente a lei 

Municipal de nº 2.903/2020. 

Palácio Executivo Moura Carvalho, 02 de dezembro de 2021. 

 

 

Áureo Bezerra Gomes 
Prefeito Municipal 
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