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       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 Modifica o artigo 3º do Projeto de Lei nº 59, de 19 de abril de 2017, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

     "Art. 3º Para a utilização dos bens de que trata o Artigo 1º, o interessado deverá arcar com os custos de
combustível, hospedagem, alimentação e transporte do operador até o local onde se realizarão os trabalhos,
de eventuais horas extras, além de outras despesas decorrentes do serviço e do uso das máquinas e/ou
equipamentos, tais como manutenção e substituição de peças, e demais que se fizerem necessárias.”

       Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

 

A presente modificação objetiva dar mais segurança ao poderes públicos quando da cessão de
suas máquinas e equipamentos aos produtores rurais.

Fica modificado o Artigo 3º, do Projeto de Lei nº 59, de 19 de abril de 2017, que passa a prever que
o interessado arcará, além dos custos já definidos no dispositivo, com outras despesas decorrentes
do serviço e do uso das máquinas e/ou equipamentos, tais como manutenção e substituição de
peças, e demais que se fizerem necessárias.

É, pois, mais um mecanismo para assegurar que o uso daqueles equipamentos nas propriedades
rurais não ocasionará qualquer tipo de prejuízo ou despesa aos cofres públicos, pois caberá ao
produtor rural arcar com todo e qualquer tipo de despesa decorrente da mão-de-obra e do uso do
maquinário.

Assim, conto com o apoio dos Nobres Pares para aprovação deste Projeto de Lei.
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