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“Dispõe sobre a Política Estadual de Apoio à
Agricultura Urbana e dá outras providências”.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no art. 42 da Constituição
Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º. A Política de Apoio à Agricultura Urbana do Estado do Mato Grosso será formulada e executada
como parte da política agrícola, em harmonia com a política urbana, e estará voltada para a segurança
alimentar e nutricional da população, em bases sustentáveis.

Parágrafo único. Entende-se, para efeito desta Lei, como agricultura urbana o conjunto de atividades de
cultivo de hortaliças, plantas medicinais, espécies frutíferas e flores, bem como a piscicultura e a produção
artesanal de alimentos e bebidas para o consumo humano.

Art. 2°. A Política Estadual de Apoio à Agricultura Urbana contribuirá com a ordenação do pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.

I – ampliar as condições de acesso à alimentação e aumentar a disponibilidade de alimentos, inclusive para
autoconsumo;

II – gerar empregos e renda, especialmente por meio da agregação de valor aos produtos;

III – proteger a saúde e o estado nutricional do grupo materno-infantil e de outros grupos específicos,
combatendo a desnutrição e a mortalidade materno-infantil;

IV – ampliar e qualificar os programas institucionais de alimentação em escolas, creches, hospitais, asilos,
restaurantes populares, estabelecimentos penais e outros;

V – garantir a qualidade higiênico-sanitário, nutricional e tecnológica dos alimentos produzidos no seu âmbito;

VI – estimular práticas alimentares e estilo de vida saudáveis;

VII – promover o trabalho familiar e de cooperativas, associações e outras organizações da economia
popular e solidária;



VIII – promover a equidade de gênero, raça e etnia, com garantia de acesso aos recursos gerados e ao seu
controle;

IX – estimular práticas de cultivo, criação e beneficiamento que previnam, combatam e controlem a poluição
e a erosão em quaisquer de suas formas; protejam a flora, a fauna e a paisagem natural e promovam o
manejo ecológico dos solos e dos recursos hídricos;

X – estimular práticas que evitem, minimizem, reutilizem, reciclem, tratem e disponham adequadamente dos
resíduos poluentes, perigosos ou nocivos ao meio ambiente, à saúde humana e ao bem-estar público;

XI – estimular a cessão de uso de imóveis particulares para o desenvolvimento, em parceira, de programas
de combate à fome e à exclusão social;

XII – aproveitar os imóveis públicos não utilizados ou subutilizados;

XIII – promover a realização de diagnósticos urbanos participativos.

Art. 3º. Os imóveis utilizados para fins do exercício das atividades de agricultura urbana terão cumpridas a
função social da propriedade, sem qualquer prejuízo da aplicação de outros instrumentos definidos pelo art.
305 da Constituição Estadual.

Art. 4º. A Política Estadual de Apoio à Agricultura Urbana será desenvolvida mediante cooperação com a
União e os Municípios, de acordo com sua autonomia e competência, tendo em vista o equilíbrio do
desenvolvimento e do bem-estar em âmbitos estadual e municipal.

Art. 5º. São instrumentos da Política Estadual de Apoio à Agricultura Urbana:

I – o crédito e o seguro agrícola;

II – a educação e a capacitação;

III – a pesquisa e a assistência técnica;

IV – a certificação de origem e a qualidade de produtos.

Parágrafo único. Os instrumentos de que trata o caput deste artigo serão compatibilizados com outros
instrumentos consignados nos institutos jurídicos, tributários e financeiros no planejamento municipal,
especialmente nos planos diretores ou nas diretrizes gerais de uso e ocupação do território dos municípios,
com o objetivo de contemplar aspectos de interesse local e garantir as funções sociais da cidade e da
propriedade, nelas incluídos a vocação ecológica, o meio ambiente e o patrimônio cultural.

Art. 6º. A Política Estadual de Apoio à Agricultura Urbana será planejada e executada de forma
descentralizada, com a participação direta dos beneficiários nas instâncias de gestão pertinentes.

Art. 7º. As ações de apoio à agricultura urbana dar-se-ão de forma integrada entre si e com ações de
segurança alimentar e nutricional sustentável, com habitação, assistência social, saúde, educação, geração
de emprego e renda, formação profissional e proteção ambiental.

Art. 8º. A gestão da Política Estadual de Apoio à Agricultura Urbana observará os seguintes procedimentos:

I – coordenação das ações destinadas à consecução dos seus objetivos;

II – análise da viabilidade técnica e econômica das ações e dos projetos a serem desenvolvidos;

III – orientação, acompanhamento, monitoramento e avaliação da execução das ações e projetos
desenvolvidos;

IV – viabilização do suporte técnico e financeiro necessário ao desenvolvimento de suas ações;



V – estabelecimento de parcerias com entidades publicas e privadas, a fim de potencializar as suas ações;

VI – desenvolvimento de atividades de formação profissional, especialmente nas áreas da produção, da
administração e da comercialização;

VII – estabelecimento de parcerias com organizações não-governamentais, universidades e outras
instituições de ensino, visando à realização de cursos e outras atividades pedagógicas;

VIII – promoção da divulgação de suas atividades, especialmente entre os beneficiários prioritários referidos
no art. 9º desta Lei;

IX – manutenção de cadastro dos projetos desenvolvidos no seu âmbito;

X – identificação e seleção de imóveis públicos e privados aptos, especialmente daqueles sob linhas de
transmissão de energia, e destinação para agricultura urbana;

XI – constituição de espaços públicos destinados à comercialização dos produtos da agricultura urbana, tais
como feiras, exposições, mercados e centrais de abastecimento;

XII – estímulo à comercialização dos produtos da agricultura urbana por meio da criação de espaços
privados, tais como feiras e centrais de comercialização e abastecimento;

XIII – estímulo à criação de redes solidárias que articulem os agricultores urbanos às organizações de
consumidores;

XIV – promoção da utilização de selo(s) de identificação de origem e qualidade dos produtos da agricultura
urbana;

XV – promoção de formas e instrumentos de agregação de valor aos produtos.

Art. 9º. São beneficiários prioritários da Política Estadual de Apoio à Agricultura Urbana as pessoas em
situação de insegurança alimentar e nutricional.

Parágrafo único. Na definição da população em situação de insegurança alimentar será consultado o
Conselho de Segurança Alimentar do Estado de Mato Grosso - CONSEA/MT –, órgão colegiado de caráter
consultivo vinculado à Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Cidadania – SETEC, cuja finalidade é
propor diretrizes para políticas, programas e ações que configurem o direito humano à alimentação e
nutrição, como parte integrante do direito de cada cidadão, nos termos da Lei nº 7.902, de 06 de junho de
2003.

Art. 10. A Política Estadual de Apoio à Agricultura Urbana será executada com recursos públicos e privados.

Parágrafo único. Constituem fontes de recursos dessa Política:

I - dotações orçamentárias do Estado e créditos adicionais que lhe forem destinados;

II – repasses da União;

III – recursos provenientes de contratos, convênios e de outros ajustes celebrados com instituições públicas
ou privadas, nacionais e internacionais;

IV – recursos do sistema público de financiamento estadual e federal, especialmente os destinados para
população de baixa renda e microempreendedores;

V – contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas;

VI – outras fontes.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação



 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Julho de 2016

 

José Domingos Fraga
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Trata-se de Projeto de Lei que visa implantar políticas públicas de combate a fome, e que também venham
corroborar com o desenvolvimento sócio econômico das cidades, eis que vislumbra a possibilidade que a
sua implantação configura como alternativa para a produção de alimentos e geração de renda nas cidades,
bem como a sua contribuição ambiental, social e econômica.

O crescimento das metrópoles, e, consequentemente, das populações urbanas é um dos maiores desafios
do futuro. Sem planejamento, as cidades não conseguem atender as demandas referentes à saúde,
infra-estrutura, moradia, trabalho e educação de seus moradores, gerando forte desigualdade social. Dados
da FAO estimam que até 2030, 60% da população mundial estará vivendo nas cidades. Esse processo de
urbanização está intimamente relacionado com o crescimento da pobreza e da insegurança alimentar. Nesse
contexto, ações voltadas para a produção de alimentos nas cidades (ou no seu entorno) apresentam-se
como uma das formas de enfrentamento de situações de vulnerabilidade em que se encontra grande parcela
da população urbana.

Neste viés, a Agricultura Urbana é um conceito multidimensional que inclui a produção, a transformação e a
prestação de serviços, de forma segura, para gerar produtos agrícolas (hortaliças, frutas, plantas medicinais,
ornamentais, cultivados ou advindos do agroextrativismo, etc.) e pecuários (animais de pequeno, médio e
grande porte) voltados para o auto-consumo, trocas e doações ou comercialização, (re) aproveitando-se, de
forma eficiente e sustentável, os recursos e insumos locais (solo, água, resíduos, mão de obra, saberes etc.)

O conceito abrange todas as atividades agropecuárias realizadas em áreas centrais (agricultura intra-urbana)
e periféricas (agricultura periurbana) dos centros urbanos, cuja caracterização pode abranger pequenas
localidades, cidades ou metrópoles. Muito mais do que o espaço onde é realizada, sua prática deve estar
integrada e interagir com a dinâmica urbana, ofertando aos cidadãos e cidadãs, sejam eles produtores e/ou
consumidores, produtos e serviços para o (auto) consumo e geração de renda.

Vários aspectos diferem a agricultura urbana de agricultura rural. Na agricultura urbana a área disponível
para o plantio é pequena, com uma grande diversificação de cultivos onde, na maioria dos casos, a produção
é destinada ao auto-consumo. Não tendo como requisito principal a obtenção de renda, geralmente não há
dedicação exclusiva à atividade, fazendo com que as famílias busquem outros meios para garantir sua
sobrevivência. Outra característica marcante é a falta de capacitação técnica dos produtores, além da
dificuldade na obtenção de recursos para investir na produção.

Muito embora haja diferenças, é preciso encarar a relação entre agricultura urbana e rural, não como uma
relação independente e antagônica, onde deve haver uma separação rígida entre o que é “urbano” e o que é
“rural”, mas como uma relação sistêmica, onde espaço periurbano desempenha um papel mediador entre o
rural e o urbano. Prova disso é que a agricultura urbana é normalmente praticada mais intensamente em
regiões ou municípios que tenham tradição agrícola no meio rural.

Ações de agricultura urbana vêm sendo desenvolvidas por um grande número de governos e organizações
da sociedade civil como forma de combate à pobreza, insegurança alimentar e degradação ambiental, pois
além de complementar a produção rural nos aspectos de autoconsumo, comercialização e abastecimento,
pode configurar-se como um importante incremento na renda das famílias.

Experiências em curso refletem a capacidade que a Agricultura vem adquirindo no enfrentamento dos
desafios postos pelo “desenvolvimento” das cidades “modernas”, ajudando-as a se tornarem sustentáveis.

A agricultura urbana possui múltiplas funções. Obviamente, sua função principal é a produção e a oferta de
alimentos, contribuindo para o incremento no abastecimento na quantidade diária de alimentos de qualidade
para o consumo e comercialização, tornando-se assim importante alternativa para a produção de alimentos e
a geração de trabalho e renda nas cidades.

Talvez o maior desafio seja o reconhecimento da agricultura urbana como um contribuinte significativo para a
segurança alimentar da cidade e para o desenvolvimento urbano sustentável. Partindo desse pressuposto,



podemos analisar a multifuncionalidade da prática agrícola urbana sob diferentes aspectos.

O primeiro aspecto refere-se a sua contribuição econômica. A produção urbana de alimentos contribui de
forma significativa para o desenvolvimento econômico local, diminuindo, através da geração de trabalho e
renda e da disponibilidade de alimentos para o consumo, os índices de pobreza. Nesse sentido, não pode
ser desconsiderada a possibilidade de resgate do valor dos alimentos produzidos localmente, tanto do ponto
de vista dos consumidores quanto dos produtores.

O segundo, e não menos importante é a contribuição ambiental adquirida  através do uso social e racional
dos espaços, que promove o aumento das áreas verdes das cidades, a consciência ambiental de produtores
e consumidores e manutenção da biodiversidade.

Por fim, temos a contribuição social trazida pela implantação da agricultura urbana. Comprovadamente,
estas ações têm possibilitado a formação de lideranças e a criação de oportunidades para o associativismo,
sem contar com o aspecto da qualidade de vida, proporcionando a ocupação de pessoas, evitando o ócio e o
stress.

Ante o exposto, na certeza de que podemos contar com a colaboração dos nossos nobres pares, os quais
entenderão a grandeza desta iniciativa legislativa, conclamo-os a convertê-la em Lei.
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