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Art. 3" - Para a utilizaçâo da patrulha mecanizada agrícola ou paÍe dela, os produtores deverão estar devidamente

inseridos no cadasEo de Produtor RuÍal da Secretaria Municipal de Agricultura onde deverão requerer a execução
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estabelecido segundo os cadastros na referida secretaria
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÔRIA
Art, 4" - Fica estipulado um perÍodo máximo de 30 (trinta) horas anuais por pÍodutor, paÍa o uso dos equipamentos

da Patrulha AgrÍcola ou parte dela, sendo considerado o ano agrícola de 0l de janeiro a 3l de dezembro, salvo com

relação à Retroescavadeira e Motoniveladora cujo período máximo será de 15 (quinze) horas e o Camiúão

Caçamba de 05 (cinco) diárias.

Art' 5" - O produtor rural será exclusivamente responsável pelo uso correto dos equipamentos da patrulha

mecanizada no que tange às questões ambientais, pois os serviços a serem realizados serão indicados por ele. A área

a seÍ trabalhada pela patrulha mecanizada agrícola deverá estar totalmente livÍe de tocos, pedras e afloramento de

rochas e quaisquer outros materiais que possam danificar as máquinas, equipamentos e/ou implementos.

§1". O produtor assinará declaração expressa de responsabilidade pelo uso correto dos equipamentos em

atendimento ao aíigo anterior.

§2". Fica vedada â âtividade em áreas de declive acentuado que impeçam os trabâlhos, daniÍiquem os

equipsmentos ou coloquem em risco à vida do condutor.

Art. 6o - Para efeito desta Lei, os produtores de agricultura familiar devem atender os seguintes requisitos:

I - Tenham residência no MunicÍpio de Jaciara;

ll Produtores cuja propriedade não ultrapassem 04 (quatro) módulos fiscais;

III Produtores que trabalhem exclusiyamente com a mão de obra familiar ou possua, no máximo 02 (dois)
empregados registrados permanentemente;

IV Mínimo de 70% da renda familiar da exploração agropecuária tem que vir do estabelecimento;

V - Esteja quile com o departamento municipal de tributos;

Vl - que nâo possua débitos relativos a serviços anteriores da mesma natureza;

Vll - Não possuir trator agrícola e/ou equipamentos que compôem a patrulha Agrícola;

Paragrafo Único: Não serão atendidas operações em que o produtor tenha condiçôes de realiza-las com recursos

próprios.

Art. 7" - Fica criada a taxa de serviços da paúulha mecuizzda agrlcol4 que tem como fato gerador o uso dos

equipamentos agrÍcolas, a ser recolhida aos cofres do MunicÍpio, e que será destinada exclusivamente ao fundo da

Agricultura Familiar.

I - Os valores da referida taxa são expressos em UPFM/JAC (Unidade PadÍão Fiscal do Município de Jaciara).

Seguem os valores nas alíneas abaixo:

a. Retro escavadeira - I I UPFMIAC por hora;

b. Trator com implemento - 7 UPFM/JAC por hora;

c. Caminhão Caçamba ,20 UPFIríJAC por diária;

d. Motoniveladora (patÍol) - I I UPFM/JAC por hoÍa;

e. Pá Carregadeira - I I UPFM/JAC

f. Escavadeira Hidrâulica - ll UPFIúJAC

Av. Anlônio Ferreiro Sobrinho, 1.075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSÍRUINDO UMA NOVA HlsÍÓRIA
II - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentáyel poderá autorizar por meio de documento

formalizado, a título gratuito, que a patrulha mecanizada rural realize até 05 (cinco) horas para pequenos produtores

rurais que não liverem condições de arcar com as despesas da taxa do caput do presente aÍtigo.

Paragrafo Único: Todo recurso anecadado deverá ser aplicado exclusivamente no Programa, e conforme a

disponibilidade financeira poderá ser incorporada à Patrulha Mecanizada Agrlcola, outros equipamentos ou insumos

que venham contribuir para um melhor desempeúo das atividades e melhor produtividade nas propriedades rurais.

Art. E'- O pagamento da taxâ deverá ser antecipado e será recolhido através de DAM - Documento de Arecadação

Municipal, emitido pela Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único: Uma vez deliberada a execução e efetuado o pagamento, os serviços deverão ser iniciados no

prazo máximo de 30 (trinta) dias, salvo por motivo de força maior.

Art. 9'- Se dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de pagamento antecipado, os serviços pleiteados

pelo interessado não forem iniciados, o valor por eles pago será restituido mediante requerimento protocolado na

Prefeitura pela pane interessada.
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Árt. ll" - Os equipamentos da patrulha mecanizada agrícola serão utilizados para fins agrícolas, pecuária e

piscicultura, ficando vedado o empréstimo dos equipamentos e também a utilizâção para ouüas finalidades, não

especificadas na presente lei.

Art. 12" - A Secretaria de Agricultura poderá propor a efetivação de Convênio com Entidades que possuam

objetivos comuns para execução do presente programa.

Art. 13'- Esta Lei entrará em vigor em 0l dejaneiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSÍBUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

GABINETE DO PREFEITO ML,INICIPAL _ EM 20 DE MARÇO DE 20I8.

ABDULJ MOIIA\IMAD
Prefeito Municipal

RONIEVON SILVA
Secretrírio Municipal de

DESPACHO; Sanciono a presente Lei sem ressalvas.

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos por
Lei Municipal. Data Supra.

ABD OHAMMAD

M icipal
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSÍRUINOO I.,'MA NOVA HISTORIA

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N'63 DE 07 DEZEMBRO OE2017

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

Esse projeto tem como objetivo ampliar e organizar a prestação de serviÇos de

mecanizaÇáo agricola aos produtores da agricultura familiar, no desenvolvimento de suas

atividades agropecuárias, dentro de suas propriedades'

Os produtores rurais deverão realizar um cadastro de produtor rural na Secretaria

Municipal de Agricultura para que possa se beneficiar desse programa' Após realizar o

cadastro, o produtor Íaz a solicitação, em forma de requerimento' da máquina que precisa

utilizar não podendo ser compativel com a que já possuir e havendo viabilidade técnica

será feito a rcalizaçáo

comunidades.

do serviço dentro do cronograma de atendimento nas

Os serviços disponíveis são de transporte de carga de terra' transporte de carga de

cascalho,transportederaçãoousuplementaçãoanimal,serviçosdetratordeesteira

grande e pequeno, Serviços de motoniveladora, retroescavadeira, escavadeira hidráulica,

serviços de carregadeira'

outros serviços.

Preparo de solo e tratos culturais, dêstoca e limpeza, entre

FL
P.UB

O agricultor paga uma pequena porcentagem do serviço' e ele não pode possuir d

Juntoàtesourariamunicipal.ApósaSolicitaçáoserefetuadaeanalisada'oserviÇo
entraránocronogramadeexecuçáodetrabalhosdaSecretariadeAgricultura, e atenderá

conforme a demanda

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 'l.075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT
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cumpre-me através do presente encaminhar a esta Augusta casa de Leis, o projeto de

IEi qUC DISPÕE SOBRE AMPLIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO OA PRESTAÇÃO DE

sERVtÇos DE MECANTZAÇÁO AGRICOLA AOS PRODUTORES DA AGRICULTURA

FAMILIAR,NoDESENVoLVIMENToDESUASATIVIDADESAGRoPEoUARIAS,

DENTRO DE SUAS PROPRIEDADES E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIABA

CONSTHUINOO UMA NOVA HISÍÔRIA

Assim sendo, resta-nos solicitar os bons préstimos de Vossa Excelência e demais Edis,

no sentido de que, após as necessárias apreciações, possam transformar em Lei, o

Projeto, nos termos das normaS legaiS e procedimentos atinentes à matéria em comento.

E a justificativa

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 07 DE DEZEMBRO OE 2017

ABDULJ AR N ôxerrlulo
nicipal

AO EXCELENTíSSttrlo srunoR

CLOVES PEREIRA DA SILVA

MD.PRESIDENTEDACÂMARAMUNICIPALDEVEREADoRESDEJACIARA-MT

0CMJ
FL
Ft

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, l '075
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTRUINOO UI\44 NOVA HISTONIA

PROJETO DE LEI N" 63 DE 07 DE DEZEMBRO DÉ2017

"DISPÔE SOBRE AMPLIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO OA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO

AGRÍCOLA AOS PRODUTORES DA AGRICULTURA

FAMILIAR, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS

ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, DENTRO DE SUAS

PROPRIEDADES E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS"

oPrefeitoMunicipaldeJaciara-MT,ABDULJABARGALVINMoHAMMADnoUSodeSUaS

atribuiçóes legais,

FazsaberqueâcâmaraMunicipaldeVereadoresAPRoVoUeelesancionaaSeguinteLei.

Art. ío - Fica criada na estrutura administrativa da secretaria Municipal de Agricultura, o Programa

Porteira Adentro" , que visa atender os produtores rurais do município de Jaciara'

preferencialmente os mini e pequenos produtores rurais, carâcterizados como praticantes da

agriculturafamiliar,eematividadesescolarespedagógicasnosestabelecimentosdeensino

municipaldestinadosaproduçãodehortaliçasefrutas,atendimentoessequeserárealizadocom

a Patrulha Agrícola Mecanizada.

AÉ.2o.FicaaSecretariaMunicipaldeAgricultura,comsupervisãodoConselhoMunicipalde

Desenvolvimento Rural Sustentável, responsável pela fiscalizaçáo dos equipamentos da Patrulha

Mecanizada Agrícola de Jaciara-MT quando cedidos aos produtores agropecuários do Município,

paru a realizaçào dos serviços do Programa Porteira Adentro'

Parágrafo Único: Entende-se por patrulha mecanizada, o conjunto de equipamentos constituídos

por:

| - Trator de pneu com grade/outro equipamento:-'

ll- Retroescavadeira tiPo PC

lll - Caminhão Caçamba

lV- Motoniveladora

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1'075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

Art. 30 - Para a utilizaÇão da patrulha mecanizada agrícola ou parte dela, os produtores deverão

Art. 50 - o produtor rural será exclusivamente responsável pelo uso correto dos equipamentos da

patrulha mecanizada no que tange às questóes ambientais, pois os serviços a serem realizados

serâo indicados por ele. A área a ser trabalhada pela patrulha mecanizada agrícola deverá estar

totalmente livre de tocos, pedras e afloramento de rochas e quaisquer outros materiais que

possam danificar as máquinas, equipamentos e/ou implementos'

iiraragrafo único: O produtor assinará declaração expressa de responsabilidade pelo uso correto

dos equipamentos em atendimento ao artigo anterior'

Art. 60 - Para eíeito desta Lei, os produtores de agricultura familiar devem atender os seguintês

requisitos:

I - Tenham residência no MunicÍpio de Jaciara'

ll - Produtores cuja propriedade náo ultrapassem O4(quatro) módulos fiscais;

lll_Produtoresquetrabalhemexclusivamentecomamãodeobrafamiliaroupossua,nomáximo

O2(dois) empregados registrados permanentemente;

lV - Mínimo de 70o/o da renda familiar da

estabelecimento;

exploração agropecuária tem que vir do

V - Esteja quite com o departamento municipal de tributos;

Vl - que não possua debitos relativos a serviços anteriores da mesma natureza;

Vll - Náo possuir trator agrícola e/ou equipamentos que compõem a Patrulha Agricola;

ParagrafoÚnico:Nãoseráoatendidasoperaçõesemqueoprodutortenhacondiçõesderealiza-

les com recursos Proprlos

66.3461-79 00
CMJ

www. iocioro.mt.gov br

ffi.r
coNSTBUINDO UMA NOVA HISÍÔRIA

estar devidamente inseridos no Cadastro de Produtor Rural da Secretaria Municipal de Agricultura

onde deverão requerer a execução do serviço por ele pretendido por meio de Requerimento,

mencionando o local, o número aproximado de horas a serem empregadas e o tipo do serviço a

ser realizado, obedecendo ao cronograma de uso dos equipamentos, que será estabelecido

segundo os cadastros na referida secretaria.

Art. 40 - Fica estipulado um período máximo de 3o(trinta) horas anuais por produtor, para o uso

dos equipamentos da Patrulha Agrícola ou parte dela, sendo considerado o ano agrícola de 0'l de

janeiro a 3í de dezembro, salvo com relação a Retroescavadeira e Motoniveladora cujo período

máximoseráde1S(quinze)horaseoCaminhãocaçambadeos(cinco)diárias.

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, l '075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSÍSUINDO UMA NOVA HISTÔRIA

Art. 70 - Fica criada a taxa de serviços da patrulha mecanizada agrícola, que tem como fato

gerador o uso dos equipamentos agricolas, a ser recolhida aos cofres do Municipio, e que será

destinada exclusivamente ao fundo da Agricultura Familiar.

| - Os valores da referida taxa são expressos em UPFM/JAC (Unidade Padráo Fiscal do Municipio

de Jaciara). Seguem os valores nas alíneas abaixo:

a. Retro escavadeira - 6,5 UPFM/JAC por hora;

b. Trator de Pneu com Grade - 5,5 UPFM/JAC por hora;

c. Caminhão Caçamba - 16,00 UPFM/JAC por diária;

d. Motoniveladora (patrol) - 10 UPFM/JAC por hora;

ll - o conselho Municipal de Desenvolvimento Rural sustentável poderá autorizar por meio de

documento formalizado, a titulo gratuito, que a patrulha mecanizada rural realize até 05(cinco)

horasparapequenosprodutoresruraisquenãotiveremcondiçõesdearcarcomaSdespesasda

taxa do caput do Presente artigo

paragrafo único: Todo recurso arre6adado deverá ser aplicado exclusivamente no Programa, e

conforme a disponibilidade Íinanceira, poderá ser incorporada à Patrulha Mecanizada Agrícola,

outros equipamentos ou insumos que venham contribuir para um melhor desempenho das

atividades e melhor produtividade nas propriedades rurais'

Art.So.opagamentodataxadeveráserantecipadoeserárecolhidoatravéSdeDAM-
Documento de Arrecadação Municipal, emitido pela Prefeitura Municipal'

Parágrafo Unico: Uma vez deliberada a execuçáo e efetuado o pagamento' os serviÇos deverão

ser iniciados no prazo máximo de 3o(trinta) dias, salvo por motivo de força maior'

Art.go.Sedentrodoprazode3o(trinta)dias,contadosdadatadepagamentoantecipado,os

serviços pleiteados pelo interessado nâo forem iniciados' o valor por eles pago será restituído

mediante requerimento protocolado na Prefeitura pela parte interessada'

Art.loo.Seonúmerodehorastrabalhadasexcederemovalorcorrespondenteaoquefoipago

porantecipação,aSecretariaMunicipaldeAgricultura'deverácomunicaraoDepartamento

Municipal de Tributos mediante memorando próprio' informando a quantidade de horas

excedentes, a fim de que estas horas sejam cobradas do agricultor para qual foi executado o

serviço.

91o O beneíiciário, após receber do departamento de Tributos a Notificação para pagamento' terá

r?

CMJ
l-L

razode30(trinta)diasparaefetuarorecolhimentodeserdebitooscofrespúblicosdo

Municipio

op

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1'075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSÍRUNOO UMA NOVA HISTÓRlA
$ 20 Caso o débito não for recolhido dentro do prazo fixado, o mesmo deverá ser corrigido à época

do pagamento pela mesma sistemática de cálculo que são os tributos municipais.

Art, 'lío - Os equipamentos da patrulhâ mecanizada agrícola serão utilizados para fins agrícolas,

pecuária e piscicultura, ficando vedado o empréstimo dos equipamentos e também a utilização

para outras finalidades, não especificadas na presente lei.

Art. 12o - A Secretaria de Agricultura poderá propor a efetivaçáo de Convênio com Entidades que

possuam objetivos comuns para execução do presente programa.

contrário

GA PAL EM 07 DE DEZEMBRO DE2017

OHAMAD

unicipal

JOEL DE SOUZA LIMA

Secretaria de Agricuttu o e Meio Ambiente

RONIEVON MI

e Finan

I

Secretário Municipal de Admin

SILVA

çâs- Portaria no 173/2017

Av. Anlônio Ferreiro Sobrinho, L075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT
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ESTADO DE MATO GROSSO

GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGEICULTURA, TURISMO E MEIO AMBENTE

CONSTRU OO tJI,tA NOVA H|STÓRIA

Jaciara/MT, 30 de Novembro de 2OL7 .

oFrcro 04ol2ot7

DA: SECRETARIA DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

PARA: SETOR JURIDICO

Prezados,

É com enorme respeito que a Secretaria de Agricultura vem por meio do presente'

solicitarquesejaelaboradoumproietoparaserencaminhadoàCâmaraMunicipalparaVotação.

O projeto é referente ao "Porteira Adentro", conforme esboço que segue anexo'

Sem mais para o momento.

Certos de poder contar com vosso apoio, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

ê Mao

JOEL DE SOUZA MA

Secretário de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente
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CAMARA. MUNICIPAL DE JACIARA

PARECER JURíDtCO OO9/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO
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Trata-se de Projeto de Lei que dispõe sobre ampliação e

organização da prestação de serviços de mecanização agrícola aos produtores da

agriculturafamiliar,nodesenvolvimentodesuasatividadesagropecuárias,dentrode

suas propriedades e dá outras providências'

os autos, não se encontram regularmente formalizados'

necessidadedenumeraçãocorretadasfolhas'Vieraminstruídoscomosseguintes

documentos, no que importa a presente análise:

A) Mensagem ao Projeto de Lei;

B) Projeto de Lei;

C) Ofício da Secretaria de Agricultura, Turismo e Meio

Ambiente.

ANÁTISE JURíDICA
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

PROJETO DE LEI N9 063/2077. DISPÕE SOBRE

AMPLIAçÃO E ORGANIZAçÃO DA PRESTAçÃO

DE SERVIçOS DE MECANIZAçÃO AGRÍCOLA

AOS PRODUTORES DA AGRICULTURA

FAMILIAR, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS

ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, DENTRO DE

SUAS PROPRIEDADES E OÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA. MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias ,Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

No que tange a iniciativa do Projeto de Lei, verifica-se que o

mesmo encontra amparo legal, e amolda-se ao artigo 30, lda constituição Federal,

competindo ao Município legislar sobre assuntos de interesse local'

AiLlg Compete aos MunicíPios:

l-- legislar sobre assuntos de interesse Iocal;

Além disso, nos termos da Lei Orgânica do Município de

Art. 15..Compete privativamente ao Municíplo:

l- legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar as

legislações federal e estadual no que couber;

Xvlll - fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento

alimentar e demais atividade econômicas e inclusive a artesanal;

Desta maneira, como o objeto do Projeto de Lei se refere a

criação na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Agricultura, proBrama

destinado ao pequenos produtores rurais do município de Jaciara/MT' evidente que

trata-se de assuntos de interesse local, sendo de competência municipal.

Alem do que, o presente Projeto de Lei, segue as normativas

emanadaspelaLeiFederalne:-],326/2006,queestabelecediretrizesparaa

formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares

Rurais, cuja redação de seu artigo 4e prevê a descentra lização da política nacional de

agricultura familiar, ou seja, a possibilidade de os municípios legislarem sobre tal tema'

Nesse sentido:

Art.40 A Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos

Familiares Rurais observará, dentre outros, os seguintes princípios:

CltlJ
Ft§
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA. MUN ICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

l- descentra lização;

ll - sustentabilidade ambiental, social e econômica;

lll - eqüidade na aplicação das políticas, respeitando os aspectos de

gênero, geração e etnia;

lV - participação dos agricultores familiares na formulação e

implementação da política nacional da agricultura familiar e

empreendimentos familiares rurais.

Art. 50 Para atingir seus ob.ietivos, a Política Nacional da Agricultura

Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais promoverá o planeiamento

e a execução das ações, de forma a compatibilizar as seguintes áreas:

l- crédito e fundo de aval;

ll - infra-e;trutura e serviços;

lll - assistência técnica e extensão rural;

lV - pesquisa;

V - comercialização;

Vl - seguro;

Vll - habitação;

Vlll - legislação sanitária, previdenciária, comercial e tributária;

lX - cooperativismo e associativismo;

x - educação, capacitação e profissionalização;

xl - negócios e serviços rurais não agrícolas;

Xll - agroindustrialização.

Noutra quadra, ultrapassada a questão referente à legitimidade

do presente Projeto de Lei, passamos a analisar o projeto em si e seus efeitos.

Ao que se apresenta o Projeto de Lei, pretende principalmente,

ceder aos pequenos produtores rurais do município, maquinário publico constânte da

3
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ESTADO DE ]I,ATO GROSSO

CAMARA. MUNICIPAL DE JACARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

patrulha mecanizada, a qual é integrada por um conjunto de equipamentos, dentre

eles, trator, retroescavadeira, caminhão caçamba e motoniveladora.

Com efeito, o programa a ser instituído pelo Projeto de Lei,

denominado ,,Porteira Adentro", ao permitir o uso de bens públicos por particulares,

assemelha-se e aproxima-se ao instituto da eulgllze§ãg-dg u§o..

A autorização de uso de bem público por particular pode ser

efetuada a titulo gratuito ou oneroso.

Veja ainda, que o presente Projeto de Lei, conforme se verifica

em sua mensagem, visa desenvolver as atividâdes agropecuárias dos pequenos

produtores rurais do município, fato este que em tese beneficiaria a coletividade, pois

o desenvolvimento dos pequenos produtores rurais alavancaria a economia local'

Contudo, com a utilização de bens materiâis públicos' se mostra

necessárioelegal,sobpenadeviolaçãoaoprincípiodaimpessoalidade,aimposição

de regras para a utilização de tais bens públicos'

Conforme se observa do presente Projeto de Lei, traçaram-se

vários requisitos para que os bens públicos fossem utilizados, dentre eles os

constantes do artigo 3s, que discorre que para a utilização da patrulha mecanizada

agrícola ou parte dela, os produtores deverão estar inseridos no cadastro de produtor

rural da secretaria municipal de agricultura, além de preencher requerimento

especificando o serviço que pretendem efetuar com o maquinário público'

4
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Logo, pàra não ocorrer violação ao princípio da impessoalidade

administrativa, publicidade e transparência, o projeto deve explicitar todas as

condições em que o uso de bem móvel público pode ser utilizado por particulares
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ESTADO DE ]IrlAIO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Ademais, em observância ao princípio da publicidade, há

previsão limitando o uso do maquinário (artigo 4e), constando também as

responsabilidades do particular no que diz com a utilização de tal maquinário (artigo

se).

No Projeto de Lei constam ainda os requisitos (artigo 6e) que

devem ser atendidos pelos produtores da agricultura familiar, cujo preenchimento

deve ser observado para obter a autorização do uso do maquinário público, sendo que

há destinação específica para utilização dos equipamentos da patrulha mecanizada

agrícola conforme se vê do artigo 11 do projeto.

Logo, não existe nenhum óbice quanto a competência e iniciativa

do projeto de Lei, sendo nítida a legalidade do Projeto de Lei em comento, observando

os princípios da impessoalidade e publicidade administrativa.

Noutra quadra, a denominada "taxa de serviços" prevista no

artigo 7e do Projeto de Lei, mais se aproxima de preço público, pois somente a

utilização efetiva enseja a cobrança, e se realmente fosse taxa poderia ser cobrada por

utilização potencial do serviço, o que não é o caso retratado no Projeto de Lei'

No tocante a fixação de preço pelo Poder Público Municipal o

STF em trecho do RE 591466 SP em que se analisava decreto municipal
5
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Não consta do Proieto de Lei, previsão acerca do combustível

dos maouinários públicos, assim. de acordo com o teor do Droieto e em observância

aos princíOios aclm inistrativos, entende-se Oue seria melhor Oue fosse Orevisto no

referido oroieto, artigo que atribuísse ao particular a responsa bilidade pelo

combustível a ser abastecido no maquinário público quando de sua utilizacão. sob

pena de onerar a municipalidade com gasto (combustível) não previsto no proieto'
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

N.2.79O/200L que instituiu a cobrança de tarifa pelo uso de plataforma de embarque

e desembarque de terminal rodoviário, atestou: "Não há também como se albergar

alegação de que o Município agiu de forma arbitrária quanto à fixação de preço, pois,

não se trata de tributo mas sim de preço público, e em se tratando de preço público,

esta remuneração é cobrada pelo serviço prestado, tendo o Município autonomia para

sua fixação."

Assim, como se trata de preço público e não de taxa, até mesmo

porque há a previsão de cobrança proporcional à utilização, o que não é possível na

taxa, não há sujeição aos princípios tributários.

Por fim, importante ainda mencionar que deve ser apresentado

o estudo de impacto orçamentário decorrente da efetivação do Projeto de Lei.

Saliente-se que tal medida (apresentação do impacto

orçamentá rio-financeiro) encontra amparo no artigo 16 da Lei complementar

hOL/2OOO, o qual deve ser observado, sob pena de violação à Lei de Responsabilid ade

Fiscal.

Art. 16. A criaçâo, expansão ou aperfeiçoamento de ação

governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado

de:

l- estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em

que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

ll - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem

adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e

compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de dirêtrizes

orçamentárias.

\\
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Nesse sentido, segue o referido dispositivo legal:



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Portanto, necessário a apresentação do estudo de impacto

orçamentário, decorrente da implantação do presente Projeto de Lei'

coNcLUsÃo

Em razão do quanto articulado o parecer é no sentido da

legalidade do Projeto de Lei, necessário, porém, proceder com o debate das ressalvas

dispostas ao longo da fundamentação.

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer

jurídicoconsisteemumparecertécnicoopinativo,queanalisaaviabilidadejurídicade

determinada providência, analisando a ampla juridicidade da mesma' ("'l o ogente o

quem incumbe opinor não tem o poder decisório sobre o motério que lhe é submetido'

visto que coisos diversos são opinor e decidlr' (CARVALHO FILHO' 2007' p' 134)'

E o parecer.

Jaciara/MT, 20 de fevereiro de 2018.

r-N'i*,üà

MICHEL KAPPES

oAB/MT 14.185
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No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem

atribuição para pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função

legislativa, verificar a viabilidade ou não para aprovação do projeto' respeitando-se

para tanto, as formalidades legais e regimentais vigentes'



CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de '15 de outubro de 98)

PROJETO LEI N." 63, DE 07 DE DEZEMBEO DE2077.
PODER EXECUTIVO

rr - coNCLUSôps to RELATOR

o referido Projeto visa auxiliar os pequenos produtores da agricultura familiar no
desenvolvimento de suas atividades dentro de suas propriedades.

Cria, assim, uma estrutura mecanizada para esse atendimento com os veículos
descritos no art. 2'do Projeto através de uma pequena contrapartida do produtor.

Foi necessária a elaboração de Projeto de Lei Substitutivo, já que tinham ficado sem
previsão legal o uso da pá carregadeira e da escavadeira hidráulica, os quais foram
adicionados. Foram feitos, igualmente, alguns ajustes pontuais nos valores pelo uso do
maquinário e, ainda, a vedação do uso desses veículos em declives aceniuádos. E, por
último, foi inserido uma parágrafo no art. dizendo que o abastecimento do maquinário óstá
incluído no preço a ser cobrado do produtor.

ESTADO DE MATO GROSSO

São as conclusões.

VEREADOR IVEIRA
Presidente da ão de Con US e Redação

ce-presidente da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente

Feitas essas considerações, constatamos que não há qualquer óbice legal, a forma de
consentimento utilizada é "autorização de uso", tratando-se de ato unilateral, precário e que
prescinde de licitação prévia.

Diante o exposto, sou pela emissão de PARECER FAvoRÁvEL. sendo a matéria
Constitucional, legal e Regimental, bem como oportuna.

SILVA D
stituição, J

SALA DAS COMISSOES
JACIARA(MT), 08 DE MARÇO DE 2018. EsiÃ

tst!B+)
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COMISSÃO DE CONSTITUICÃO. JUSTICA E REDACÃo

RELATÓRIO

I -EXPOSICÁO DA MATERIA EM EXAME

É submetido às Comissões o Projeto de Lei acima especificado, que,.eue dispõe
sobre serviços de mecanização agrícola aos produtores da agricultura familiar, no
desenvolvimento de suas atividades agropecuárias, dentro de suas propriedades e dá outras
providências".



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

ur - nncrsÂo oas conussÕrs

As Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Política Urbana e Meio Ambiente
reunidas nesta data infra, após a apreciação do Relatório elaborado pelo nobre Edil retator,
passam à votação:

Pela Ordem:

Reitera o voto:

VEREADOR V S D LIVEIRA
Presidente da Co iça e Redação

Pelas Conclusões:

c--
VEREAD RIGUES DE SOUZA

Vice-Presidente da Comissão d onstituição, Justiça e Redagão

VE ORA E
,h2'y'r,Ã,.,t
DILAINE MARTINS

Secretária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

SALA DAS COMISSÓES
JACTARA(MT),08 DE MARÇO DE 2018.

!\ /)
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COMISSÃO DE CONSTITUICÃO. JUSTICA E REDACÃO

PROJETO LEI N." 63, DE 07 DE DEZEMBEO DE2OI7.
PODER EXECUTIVO

VOTOS:

de Constituição,



ESTADO DE MATO GROSSO

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO. JUSTICA E REDACÃO

PROJETO LEI N.'63, DE 07 DE DEZEMBEO DL20t7.
PODER EXECUTIVO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

De acordo com o artigo 103 do Regimento lntemo, e diante da decisão unânime das
Comissões quanto a aprovação do relatório apresentado, e após a discussão e votação
emitem PARECER FAVORÁVEL a matéria do presente Projeto de Lei.
Estiveram presentes os vereadores abaixo-assinados:

VEREA DERLEI SI DE OLIVEIRA
Presidente da C ao Con rçao Justiça e Redação

VEREADO L GI,IES DE SOUZA
Vice-Presidente da Comissão de stituição, Justiça e Redação

EdJ*- fi" Á_,ff
VEREADORA EDILAINE MARTINS

Secretária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

SALA DAS COMISSOES
JACIARA(MT), 08 DE MARÇO DE 2018.

..ir,tJ
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de '15 de outubro de 98)

PARECER:
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

PROJETO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N" 63 DE 07 DE

DEZEMBRO OE2017.

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD no

uso de suas atribuiçÕes legais,

Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores APROVOU e ele sanciona a

seguinte Lei.

Art. 1o - Fica criada na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de

Agricultura, o Programa "Porteira Adentro" , que visa atender os produtores

rurais do município de Jaciara, preferencialmente os mini e pequenos

produtores rurais, caracterizados como praticantes da agricultura familiar, e em

atividades escolares pedagógicas nos estabelecimentos de ensino municipal

destinados a produção de hortaliças e frutas, atendimento esse que será

realizado com a Patrulha Agrícola Mecanizada.

Art. 20- Fica a Secretaria Municipal de Agricultura, com supervisão do

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, responsável pela

fiscalização dos equipamentos da Patrulha Mecanizada Agrícola de Jaciara-MT

quando cedidos aos produtores agropecuários do Município, para a realiza

dos serviços do Programa Porteira Adentro.

Ruo Jurucê, l 30l - Centro - CEP: 78820-000 - JocioÍo-MT - Fone: (óó) 34ól -7350
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.DISPOE SOBRE AMPLIAçÃO E

ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE MECANIZAçÃO AGRíCOLA

AOS PRODUTORES DA AGRICULTURA

FAMILIAR, NO DESENVOLVIMENTO DE

SUAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS,

DENTRO DE SUAS PROPRIEDADES E DÁ

OUTRAS PROVIDENCIAS"
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Art. 30 - Para a utilização da patrulha mecanizada agrícola ou parte dela, os

produtores deverão estar devidamente inseridos no Cadastro de Produtor Rural

da Secretaria Municipal de Agricultura onde deverão requerer a execuçáo do

serviço por ele pretendido por meio de Requerimento, mencionando o local, o

número aproximado de horas a serem empregadas e o tipo do serviço a ser

realizado, obedecendo ao cronograma de uso dos equipamentos, que será

estabelecido segundo os cadastros na referida secretaria.

Art. 4o - Fica estipulado um período máximo de 30(trinta) horas anuais por

produtor, para o uso dos equipamentos da Patrulha Agrícola ou parte dela,

sendo considerado o ano agrícola de 01 de janeiro a 31 de dezembro, salvo

com relação a Retroescavadeira e Motoniveladora cujo período máximo será

de 15(quinze) horas e o Caminhão Caçamba de 0S(cinco) diárias.

Art. 50 - O produtor rural será exclusivamente responsável pelo uso correto dos

equipamentos da patrulha mecanizada no que tange às questÕes ambientais,

pois os serviços a serem realizados serão indicados por ele. A área a ser

trabalhada pela patrulha mecanizada agrícola deverá estar totalmente livre de

tocos, pedras e afloramento de rochas e quaisquer outros materiais que

possam danificar as máquinas, equipamentos e/ou implementos.

§1o. O produtor assinará declaração expressa de responsabilidade pelo uso

correto dos equipamentos em atendimento ao artigo anterior.

t)
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Parágrafo Unico: Entende-se por patrulha mecanizada, o conjunto de

equipamentos constituídos por:

| - Trator com implemento

ll- Retroescavadeira

lll - Caminhão Caçamba

lV- Motoniveladora

V- Pá Carregadeira

Vl- Escavadeira Hidráulica
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§2o. Fica vedada a atividade em áreas de declive acentuado que impeçam
os trabalhos, danifiquem os equipamentos ou coloquem em risco à vida
do condutor.

Art. 60 - Para efeito desta Lei, os produtores de agricultura familiar devem
atender os seguintes requisitos:

| - Tenham residência no Município de Jaciara;

Il - Produtores cuja propriedade não ultrapassem O4(quatro) módulos fiscais;

lll - Produtores que trabalhem exclusivamente com a mão de obra familiar ou
possua, no máximo 02(dois) empregados registrados permanentemente;

lV - Mínimo de 70o/o da renda familiar da exploração agropecuária tem que vir
do estabelecimento;

V - Esteja quite com o departamento municipal de tributos;

Vl - que náo possua debitos relativos a serviços anteriores da mesma natureza;

Vll - Não possuir trator agrícola e/ou equipamentos que compôem a patrulha

Agrícola;

Paragrafo Unico: Não serão atendidas operaçÕes em que o produtor tenha
condições de realiza-las com recursos próprios.

AÉ. 70 - Fica criada a taxa de serviços da patrutha mecanizada agrícola, que

tem como fato gerador o uso dos equipamentos agrícolas, a ser recolhida aos
cofres do Município, e que será destinada exclusivamente ao fundo da

Agricultura Familiar.

l- os valores da referida taxa são expressos em upFM/JAC (unidade padráo

Fiscal do Municipio de Jaciara). Seguem os valores nas alíneas abaixo:
a. Retro escavadeira - 11 UPFM/JAC por hora;

b. Trator com implemento - 7 UPFM/JAC por hora;
c. Caminhão Caçamba - 20 UPFM/JAC por diária;

d. Motoniveladora (patrol) - 11 UPFM/JAC por hora;

e. Pá Carregadeira - 11 UPFM/JAC

f. Escavadeira Hidráulica - 11 UPFM/JAC

;r.t*llf
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Art.8o - O pagamento da taxa deverá ser antecipado e será recolhido através

de DAM - Documento de Arrecadaçáo Municipal, emitido pela Prefeitura

Mun icipal.

Parágrafo Único: Uma vez deliberada a execução e efetuado o pagamento, os

serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 3O(trinta) dias, salvo por

motivo de força maior.

Art, 9o - Se dentro do prazo de 30(trinta) dias, contados da data de pagamento

antecipado, os serviços pleiteados pêlo interessado não forem iniciados, o valor

por eles pago será restituído mediante requerimento protocolado na prefeitura

pela parte interessada.

Art. 10 - Se o número de horas trabalhadas excederem o valor correspondente

ao que foi pago por antecipaçáo, a Secretaria Municipal de Agricultura, deverá

comunicar ao Departamento Municipal de Tributos mediante memorando

próprio, informando a quantidade de horas excedentes, a fim de que estas

horas sejam cobradas do agricultor para qual foi executado o serviço.

$1o O beneficiário, após receber do departamento de Tributos a Notificação

para pagamento, terá o prazo de 3O(trinta) dias para efetuar o recolhimento de

ser débito os cofres públicos do Município.

t,cMJ
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ll - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável poderá

autorizar por meio de documento formalizado, a titulo gratuito, que a patrulha

mecanizada rural realize até o5(cinco) horas para pequenos produtores rurais

que não tiverem condiçÕes de arcar com as despesas da taxa do caput do

presente artigo.

Paragrafo Unico: Todo recurso arrecadado deverá ser aplicado exclusivamente

no Programa, e conforme a disponibilidade financeira, poderá ser incorporada à

Patrulha Mecanizada Agrícola, outros equipamentos ou insumos que venham

contribuir para um melhor desempenho das atividades e melhor produtividade

nas propriedades rurais.
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$ 2o Caso o débito não for recolhido dentro do prazo fixado, o mesmo deverá

ser corrigido à época do pagamento pela mesma sistemática de cálculo que

são os tributos municipais.

§3'. O abastecimento do combustível utilizado pelas

máquinas/equipamentos, objeto de autorização de uso, é da própria

PreÍeitura Municipal, sendo está despesa já incluída no cálculo do valor
estimado das horas/diária efetivas dos equipamentos.

Art. 11 - Os equipamentos da patrulha mecanizada agrícola serão utilizados

para fins agrícolas, pecuária e piscicultura, ficando vedado o empréstimo dos

equipamentos e também a utilização para outras finalidades, não especificadas

na presente lei.

Art. 12 - A Secretaria de Agricultura poderá propor a efetivação de Convênio

com Entidades que possuam objetivos comuns para execução do presente

programa.

Art.13 - Esta Lei entrará em vigor em 0i de janeiro de 20i9, revogadas as

disposiçÕes em contrário.

Sala das Comissões, 08 de março de 2017 .
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