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LEI Nº 2.689, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

Institui o “Programa Auxílio Geada” de 

Transferência Emergencial de renda para 

cafeicultores do Município de Coqueiral, 

objetivando minimizar os efeitos sociais e 

econômicos causadas pela geada ocorrida 

em 20 de julho de 2021. 

 

A Câmara Municipal de Coqueiral, Estado 

de Minas Gerais, APROVA e eu, Prefeito 

Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

  

Art. 1º - Fica instituído o “Programa Auxílio Geada” de Transferência Emergencial de 

Renda para os mini e pequenos cafeicultores residentes no Município de Coqueiral, 

objetivando minimizar os efeitos sociais e econômicos causados pela geada ocorrida em 20 de 

julho de 2021.   

 

Art. 2º - O programa se destina aos mini e pequenos cafeicultores afetados pela geada 

conforme laudo técnico da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 

Minas Gerais (EMATER-MG) e será concedido através de auxílio financeiro em até 03 (três) 

parcelas, por ato motivado do Poder Executivo, observada a vigência do Decreto Municipal 

n.º 2.636 de 30/07/2021, que declara situação de emergência no Município de Coqueiral, 

afetado por desastre, classificado e codificado como geada, causando sérios prejuízos aos 

produtores rurais.   

 

Art. 3º - O auxílio financeiro será concedido em três parcelas, aos mini e pequenos 

cafeicultores enquadrados nesta lei que atendam, cumulativamente aos seguintes requisitos:  

 

I. Que tenham área total plantada de café de no máximo 6,00 ha e que foram 

afetados total ou parcialmente pela geada de 20 de julho de 2021; 

II. Que sejam residentes no Município de Coqueiral;  

III. Que tenham o laudo técnico emitido pela EMATER-MG local, comprovando o 

impacto da geada no cafezal; e, 
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IV. Que sua principal atividade econômica seja a cafeicultura. 

 

Art. 4º - O auxílio será concedido no valor de até R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), 

em até 03 parcelas, limitado a 129 (cento e vinte e nove) famílias dos mini e pequenos 

cafeicultores do município de Coqueiral atingidos pelos efeitos da geada.   

 

Art. 5º - O benefício será concedido por meio de cartão magnético e os respectivos 

créditos somente deverão ser utilizados exclusivamente para a aquisição de insumos para a 

recomposição da área de café afetada pela geada. 

 

Parágrafo único. O cartão somente poderá ser utilizado em estabelecimentos em 

funcionamento no município de Coqueiral, devidamente credenciados junto à empresa a ser 

contratada através de procedimento administrativo licitatório. 

 

Art. 6º - Os estabelecimentos que comercializarem produtos não referidos no caput 

deste artigo, com recursos do auxílio ora instituído, estão sujeitos à multa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais).   

 

Parágrafo único. Em caso de reincidência, o estabelecimento sujeitar-se-á, 

cumulativamente, à multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).   

 

Art. 7º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias 

próprias do orçamento do Município. 

 

Art. 8º - Fica autorizado ao Poder Executivo aprovar por Decreto, atos, regulamentos 

e instrumentos complementares necessários à implementação do Programa. 

 

Art. 9º - Esta Lei entra vigor na data de sua publicação.  

 

Coqueiral-MG, 10 de novembro de 2021. 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 


