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DECRETO-LEI Nº 79, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1966
Institui normas para a fixação de preços
mínimos e execução das operações de
financimento e aquisição de produtos
agropecuários e adota outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 9º § 1º do Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966, resolve baixar
o seguinte DECRETO-LEI:
.......................................................................................................................................................
Art. 5º Os preços mínimos básicos serão definidos pelo Conselho Monetário
Nacional - CMN, levando em conta os diversos fatores que influem nas cotações dos
mercados, interno e externo, e os custos de produção, com base em proposta encaminhada ao
Ministério da Fazenda pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.
§ 1º Os preços mínimos definidos pelo CMN serão publicados por meio de
portaria do Mapa, com antecedência de no mínimo 60 (sessenta) dias do início das épocas de
plantio e de 30 (trinta) dias do início da produção pecuária ou extrativa mais abundante nas
diversas regiões, consoante as indicações dos órgãos competentes.
§ 2º As portarias poderão, também, estabelecer, quanto a determinados produtos,
que as garantias previstas neste Decreto- Lei perdurarão por mais de 1 (um) ano ou safra,
quando isso interessar à estabilidade da agricultura e à normalidade de abastecimento. (Artigo
com redação dada pela Lei nº 11.775, de 17/7/2008)
Art. 6º Os ágios e deságios, decorrentes da classificação dos produtos, as
deduções relativas à comissões, a insuficiência ou falta de acondicionamento dos mesmos, e
financiamento de produtos ainda não classificados que determinem encargos para o Tesouro
Nacional serão fixados pela Comissão de Financiamento da Produção por determinação da
Comissão de Coordenação Executiva do Abastecimento.
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