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Autoriza  o  uso  de  máquinas  e  equipamentos
das Prefeituras, Consórcios e Estado de Mato
Grosso, para atender deficiências no processo
produtivo  de  pequenas,  médias  e  grande
propriedades.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º. Ficam autorizadas as Prefeituras, Consórcios e Estado de Mato Grosso, em consonância com o
Inciso VII do art. 2º, da Lei Federal Nº 10257, de 10 de julho de 2001, a auxiliarem à agricultura familiar, ao
pequeno e médio agricultor, com dificuldades, quer no amanho da terra, quer na colheita e fases
intermediárias a fornecer máquinas e/ou equipamentos que facilitarão o desenvolvimento de alguma
atividade constante do processo produtivo e que o agricultor esteja, naquele momento, impossibilitado de
realizar o escoamento da produção por questão de infra-estrutura de estradas.

Parágrafo 1º - O auxílio de que trata o caput deste artigo, deve ser solicitado mediante requerimento exarado
pelo proprietário ou arrendatário do imóvel, à Prefeitura do Município em que se encontra a propriedade.

Parágrafo 2º - A Prefeitura que dispuser de máquinas e equipamentos que puderem ajudar ao processo
produtivo, o fará se contrapartida de remuneração e, recebido o requerimento, deverá reprogramar
atividades para que o atendimento ao setor produtivo agrícola seja feito em tempo hábil para que o agricultor
não perca o período de ciclo evolutivo da plantação a ser feita, manutenção dos tratos culturais e colheita.

Art. 2º - Os agricultores que utilizarem dos benefícios de que tratam o caput deste artigo, ficam obrigados a
vender parcela da produção para a Prefeitura do seu município, que estiver necessitando de produtos para a
merenda escolar, ao preço da tabela divulgada pelo IMEA, ou outro órgão público que fizer divulgação local.

Art. 3º - Para atender a necessidade de promover a integração e também a complentaridade entre atividades
urbanas e rurais, objetivando o desenvolvimento socieconômico do Município, as Prefeituras podem fazer
convênios com o Governo Federal e/ou Estadual no sentido de obter máquinas e/ou equipamentos,
necessários ao processo produtivo que poderão ser entregues para Associação, já criada anteriormente ou
criada com esse objetivo e que administrará o uso dessas máquianas e/ou equipamentos, de forma
harmônica e consensual, sob a observação e acompanhamento da Prefeitura local.



Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O principal objetivo dessa Lei é fomentar o desenvovimento do pequeno e médio agricultor, fixando o homem
no campo, dando-lhe condições mínimas de concluir  o seu processo produtivo.

Havendo necessidade por parte da Prefeitura, dos produtos ou de parte deles para suprir cardápio da
merenda escolar, o produtor terá um mercado garantido para parte de sua produção e a Prefeitura adquirirá
o produto com preço de mercado sob o controle de um órgão público.
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