

Municipio de Cabaceiras
Prefeitura Municipal de Cabaceiras
Gabinete do Prefeito
PORTARIA nº 1.010, DE 23 DE JANEIRO  DE 2023.

Dispõe sobre designações de Servidores Públicos Municipais, para fins de emissões das Declarações de Aptidão ao Pronaf ( DAP ) e define outras providências correlatas.
                                   
             O Prefeito Constitucional do município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 13, IV, a Lei Federal nº 11. 326, de 24 / 07 / 2006, a Portariaa Federal nº 46, de 25 / 08 / 2005,  e  considerando ainda:

           Que a emissão das Declarações de Aptidão ao Pronaf ( DAPs ), reconhece os agricultores familiares como aptos para que possam participar do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar ( Pronaf );
              Que as DAPs  permitem o acesso das famílias agrícolas em pelo menos 15 ( quinze ) diferentes políticas públicas, tais como: financiamento ( Pronaf ), créditos da reforma agrária, programa de habitação rural, certificações de produtos ( selos ),  cursos profissionalizantes ( Pronatec ), comercialização de alimentos em escolas, entre outros; e,
              Que a descentralização das emissões pertinentes, contribuem para uma melhor comodidade e celeridadade deste importante instrumento de acesso a diversos tipos de políticas públicas de fomento à agricultura local, R E S O L V E: 
         
Art. 1º Designar os Servidores Públicos Municipais, abaixo elencados,  para exercerem os serviços de emissões de  Declarações de Aptidão ao Pronaf ( DAP ):

I – Kiara Tatiane Sousa Farias Araújo; e,
II – Cledson Duíllo Ramos Farias.
     
Art. 2° As emissões das DAPs devem ser exercidas primando - se pelo  princípio da legalidade,  levando – se em consideração a legislação pertinente ao tema.
     
              Art. 3° Os Servidores Públicos, ora designados,  ficam  sob a orientação da direção da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, bem como da  Assessoria Jurídica deste Ente Público.
             
Art.4° Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.   
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 Publique - se  e  cumpra - se.
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