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D i s p õ e  s o b r e  o  u s o  d e  m á q u i n a s  e
equipamentos públicos para atender o processo
produtivo  das  propriedades  rurais  de  Mato
Grosso.

        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 O uso de máquinas e equipamentos públicos para atender o processo produtivo será autorizado
mediante termo de parceria entre os produtores rurais e o ente público, observados os seguintes critérios:

       § 1º A cessão obedecerá à conveniência e condição de disponibilidade da Administração Pública, e sem
que haja prejuízo aos seus serviços.

     § 2º Será elaborado cronograma de atendimento dos serviços com base na disponibilidade dos
equipamentos, obedecida a ordem cronológica dos requerimentos e sua urgência, não podendo o ente
público dar preferência entre os requerentes sem a devida e aceitável justificativa.

       § 3º Os entes poderão cancelar novos requerimentos e a prestação dos serviços, se a demanda for
maior que a capacidade de atendimento e/ou houver motivos técnicos devidamente justificados.

      § 4º O uso será sem contrapartida de remuneração, em benefício da coletividade e visando o interesse
público.

       Art. 2º O ente cedente adotará procedimento administrativo para deferimento do requerimento da
cessão, que deverá constar, no mínimo:

       I – motivo do pedido da cessão, demonstrando a utilidade pública do uso;

       II – prazo da cessão;

       III – relatório dos trabalhos realizados;

       IV – local e nome da propriedade e do responsável pela mesma, com dados que possam auxiliar na sua
completa identificação;



       V – tempo de uso do equipamento;

       VI – termo de responsabilidade pelo uso, guarda e conservação do bem público.

       Parágrafo único. A critério de cada ente cedente poderão ser adotados procedimentos outros para
verificação e acompanhamento do uso e benefícios resultantes da cessão.

       Art. 3º Para a utilização dos bens de que trata o Artigo 1º, o interessado deverá arcar com o custo de
combustível, hospedagem, alimentação e transporte do operador até o local onde se realizarão os serviços,
de eventuais horas extras, além de outros decorrentes.

       Parágrafo único. O uso será sem contrapartida de remuneração, em benefício da coletividade e
visando o interesse público.

       Art. 4º Todos os entes darão publicidade de qual bem e quem o está utilizando, para pleno
conhecimento da população.

       Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo previsto na Emenda Constitucional nº 19 , de
12 de dezembro de 2001.

       Art. 6º Esta entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

       Mato Grosso é conhecido mundialmente como campeão na produção de soja, milho, algodão e de
rebanho bovino. É rico em belezas naturais e com extraordinário potencial de crescimento da agroindústria,
turismo, piscicultura, entre outros setores. No entanto, apesar de ser um estado promissor e cheio de
oportunidades, um dos principais entraves ao desenvolvimento econômico e social é a precariedade das
estradas, tanto estaduais, como municipais e, com mais força, as que cortam fazendas e propriedades rurais,
especialmente no período das águas.

      Os ônibus escolares municipais e estaduais, que necessitam adentrar nessas propriedades rurais não
conseguem, na grande maioria das vezes, acesso a esses locais para buscar os alunos. As longas
distâncias que os alunos, diariamente, percorrem por estradas de chão, chegando a 300 quilômetros para ir
e voltar da escola, por estradas com atoleiros, esburacadas e praticamente intransitáveis inviabilizam a
chegada à escola.

       Soma-se a esta situação o escoamento da produção, que fica atravancado pela precariedade da
estrutura logística, comprometendo o escoamento dos produtos e, via de conseqüência, causando prejuízos
incontáveis aos produtores rurais e o estado, com extremo desperdício da produção.

       Há, também, a questão do transporte de pacientes nesses locais, onde as ambulâncias não conseguem
chegar, impedindo o cidadão de ter acesso aos mais básicos serviços de saúde.

       São, pois, vias localizadas em propriedades rurais privadas, mas que são utilizadas, também, para que
os serviços públicos sejam prestados a uma parcela da população que está distante de tudo, considerando a
vasta extensão territorial de Mato Grosso e seus Municípios.

       Não há mais como fecharmos os olhos para essa questão social, e ficarmos apegados tão somente às
formalidades jurídicas. É necessário que criemos condições de uso do maquinário público nessas
propriedades particulares que, diga-se, possuem vias que necessitam estar em condições de trafegabilidade
para que as pessoas e os veículos públicos e particulares transitem e os serviços públicos sejam
efetivamente prestados.

        Ocorre que considerável parcela dos produtores não possui maquinário para realizar serviços de reparo
e conservação das estradas e, por outro lado, os entes possuem toda estrutura para efetivação dos serviços,
possuem vontade de auxiliar, mas estão impedidos de ceder esses bens.

       É de se ressaltar que são dessas propriedades que saem as riquezas de Mato Grosso, que tem
contabilizado diversos Municípios em situação de emergência pelas chuvas e os estragos causados. Os
prejuízos amargados pelos produtores rurais são extremamente nocivos ao desenvolvimento econômico e
social, e o estado tem o poder-dever de socorrer esses geradores de riquezas para o país.

       A presente proposta não onera, de modo algum, os cofres públicos estaduais ou municipais, pois o
produtor rural irá custear o combustível, hospedagem, alimentação e transporte do operador até o local onde
se realizarão os serviços, eventuais horas extras, além de outros decorrentes.

       Não se trata, de modo algum, de beneficiar este ou aquele produtor ou grupo de pessoas, mas atender à
coletividade que vive nessas propriedades rurais gerando produção e riquezas, e que encontram-se em
situação de deficiência.

       Não é, ainda, norma que fere princípios constitucionais, pois o seu fim é atender a coletividade e
propiciar o bem estar de todos, sem discriminação.

       A propósito, o Tribunal de Contas de Mato Grosso, no Processo nº 9.079-4/2011, Relator o Conselheiro
José Carlos Novelli, editou a Resolução de Consulta nº 42/2011, referendada pelo Ministério Público de
Contas, por seu Procurador Gustavo Coelho Deschamps, cujo teor segue:

1) Em regra, é vedado ao Poder Público realizar despesas com reformas e/ou melhorias em estradas



situadas em propriedade de particulares, contudo, havendo autorização legislativa e presentes os
requisitos de atendimento à coletividade e ao interesse público, a exemplo de melhoria do escoamento
da produção agrícola dos proprietários da região, poder-se-á realizar tais despesas, tendo em vista a
promoção do desenvolvimento econômico local (...).

       No caso da Resolução de Consulta precitada observa-se que foi abordada a possibilidade de o Poder
Público realizar despesa com fomento à piscicultura, visando à geração de emprego e renda para pequenos
proprietários rurais, com o uso de máquinas e equipamentos públicos. A ementa é claro ao aduzir que 1) Em
regra, é vedado ao Poder Público realizar despesas com reformas e/ou melhorias em estradas situadas em
propriedade de particulares, contudo, havendo autorização legislativa e presentes os requisitos de
atendimento à coletividade e ao interesse público, a exemplo de melhoria do escoamento da
produção agrícola dos proprietários da região, poder-se-á realizar tais despesas, tendo em vista a
promoção do desenvolvimento econômico local (grifos nossos).

       O Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao analisar a constitucionalidade de Lei que cedia maquinário e
servidores a particulares entendeu que:

(...) 1. A forma genérica com que a norma impugnada permitiu o emprego de maquinário municipal
para particulares, sem consignar a necessidade de se atender, em última instância, o interesse público
e sem indicar os instrumentos legais que concretizam o consentimento da Administração Pública,
revela a falta de mecanismos de controle de legalidade e de transparência nas ações do administrador,
bem como denotam a inobservância aos primados da moralidade, da probidade administrativa e da
impessoalidade, porquanto viabilizam a prática de atos de paternalismo e privilégios injustificados. (...)
(TJ-MT - ADI: 01755634020148110000 175563/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Data de
Julgamento: 10/09/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/09/2015).

 

       Denota-se, portanto, do Projeto em estudo,  que estão presentes os requisitos autorizadores para o uso
por produtores rurais do maquinário e equipamentos do poder público, pois cria mecanismos de controle de
legalidade e de transparência nas ações, observa aos primados da moralidade, da probidade administrativa
e da impessoalidade, porquanto viabilizam e legitimam a prática de atos sem privilégios a este ou aquele
cidadão.

       Deste modo, ante a tão conhecida e debatida necessidade de propiciar meios para que a população
possa transitar pelas vias rurais atendendo suas necessidades, para que a produção circule adequadamente
haja e para que os serviços públicos não sejam inviabilizados pela falta de acesso, apresento o Projeto,
contando com o apoio dos Nobres Pares para seu acolhimento.
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