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                                                     ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 

 

Projeto de Lei nº 004/2017-CORRIGIDO EM 20.04.2017 

 

Autoriza a criação do Programa de Aproveitamento 

de terrenos baldios no Município de Breves, 

inclusive os pertencentes ao Poder Público 

Municipal para o cultivo de hortaliças e plantações 

de colheita de curta duração  e dá outras 

providências. 

 

 O Prefeito do Município de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, FAZ 

SABER que a Câmara Municipal em sessão realizada no dia...de...de .... aprovou o 

projeto de lei nº  004/2017 de autoria do Vereador Walter Carneiro e sanciona e 

promulga a seguinte  Lei: 

 

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal  a criar o Programa de 

Aproveitamento de terrenos baldios, inclusive os pertencentes ao Poder Público 

Municipal, que consista em autorização do uso do mesmo para o cultivo de hortaliças 

em geral e plantações de colheita de curta duração.   

Parágrafo Único- Para os efeitos desta lei, plantações cuja colheita seja de curta duração 

são aquelas que não ultrapassem o tempo de um ano,  entre a plantação e a colheita. 

 

Art. 2º A Prefeitura Municipal receberá a inscrição dos terrenos baldios e distribuirá as 

áreas entre os pretendentes inscritos, com ampla divulgação do programa. 

 

§ 1º- A autorização de que trata o artigo 1º desta Lei, dar-se-á mediante Termo expresso 

entre a Prefeitura e o proprietário do terreno, quando  este não pertencer à Prefeitura. 

§ 2º- A administração Municipal deverá providenciar a colocação de identificação nos 

terrenos que estiverem disponíveis para inscrição, incluindo o tamanho da área a ser 

utilizada assim como,  o tempo de uso. 

 

Art. 3º- Terá direito a inscrição no Programa previsto nesta Lei, todo cidadão que 

comprove residência fixa no município de Breves, vedado a inscrição de mais de um 

membro de uma mesma família. 

Parágrafo Único- A área a ser cedida não poderá exceder um modo de 300m² (trezentos 

metros quadrados). 

 

Art. 4º- No contrato entre a Prefeitura e o beneficiário deverá constar os seguintes 

deveres: 

I-providenciar o cercamento da área, se não houver; 

II-manter a área limpa; 
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III-prevenir a erosão do solo; 

IV- em caso de comercialização da produção excedente, somente poderá ser feita nos 

limites do município; 

V- O compromisso de devolução da área até o prazo de doze meses a contar da 

liberação, podendo ser prorrogado por igual período, desde que seja possível. 

§ 1º- Findo o prazo do termo de cessão ou prorrogação, se houver, e caso fique 

constatada a aproximação da colheita será concedido tolerância até que se finalize a 

colheita. 

§ 2º- O não cumprimento dos deveres incorrerá na exclusão do beneficiário do 

Programa. 

Art. 5º- Caso haja autorização do proprietário o beneficiário poderá permanecer na área 

por período superior ao previsto no inciso V do art. 4º desta Lei. 

 

Art. 6º- O proprietário que houver cedido seu terreno só poderá solicitar a devolução do 

mesmo após conceder tolerância que coincida com o final da colheita, exceto de se para 

esta faltar mais de três meses. 

 

Art. 7º- Fica proibida a realização de qualquer edificação, tanto pelo proprietário como 

pelo beneficiário, na área cedida. 

 

Art. 8º- Independente do tempo de uso da área inscrita no Programa, não incorrerá 

direito a usucapião. 

 

Art. 9º- Deverá a Prefeitura Municipal incentivar o trabalho cooperativo dos 

beneficiários com o Programa. 

 

Art. 10- Fica a Prefeitura Municipal autorizada a firmar convênios ou parcerias com 

entidades prestadoras de extensão, visando o fornecimento de mudas, sementes e 

planejamento das plantações. 

 

Art. 11- Fica a Secretaria Municipal de Agricultura responsável pela coordenação do 

Programa previsto nesta Lei. 

 

Art. 12- A Prefeitura Municipal fica autorizada a conceder descontos de até 50% sobre 

o IPTU aos proprietários que inscreverem os seus terrenos no Programa. 

Parágrafo Único- o desconto sobre o IPTU de que trata o caput deste artigo será 

aplicado única e exclusivamente ao terreno que for objeto de cessão. 

 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Breves em, de  de 2017. 

 

 

 

WALTER GOMES CARNEIRO  
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Presidente 


