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LEI MUNICIPAL Nº. 530/2009 
 
SÚMULA: “DISPOE SOBRE A PARCERIA DE 
INCENTIVO ENTRE O MUNICIPIO E OS PRODUTORES 
DE LEITE DO MUNICIPIO DE PARANAÍTA ESTADO DE 
MATO GROSSO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 
Os Vereadores que a presente subscrevem no uso de 
suas atribuições que lhe confere o Art. 137 do Regimento 
Interno dessa Casa de Leis, faz saber que o Soberano 
Plenário aprovou e o Prefeito Municipal, Pedro Hideyo 
Miyazima, sanciona a seguinte Lei: 

 
Art.1º - Fica estabelecido a parceria entre o Município de Paranaíta, 

MT e os produtores de leite do Município, para conservação e manutenção dos 
carreadores internos da propriedade de até 100 (cem) alqueires, consistente em 
patrolamento e cascalhamento dos carreadores, mangueiras e ao redor dos cochos 
de tratamento alimentar do gado. 

 
I – O Município a seu CRITÉRIO para o efetivo cumprimento da 

parceira, através da Secretaria de Agricultura em conjunto com a Secretaria de 
Obras, disponibilizará uma patrulha equipada com 1 (um) caminhão caçamba, 
1(uma) pá carregadeira e 1(uma) moto niveladora (Patrol). 

 
Art. 2º - Por produtor Rural entende-se o proprietário, o arrendatário e 

o parceiro. 
 
Art. 3º - Os produtores, em contrapartida, arcarão com as despesas 

oriundas do Combustível necessário para a obra e com as diárias dos operadores 
dos maquinários da patrulha, caso os trabalhos sejam realizados fora do expediente 
regular de sua jornada de trabalho, ou aos finais de semana e feriados. 

 
I – Caso os trabalhos sejam realizados fora do expediente regular da 

jornada de trabalho dos operadores de máquinas da patrulha, ou aos finais de 
semana e feriados, as diárias devidas aos operadores, serão pagas pelo produtor 
diretamente aos operadores mediante recibo, que deverá ser fornecido cópia pelo 
produtor a Secretaria de Agricultura. 

 
II – O Valor correspondente as diárias ou horas trabalhadas pelos 

operadores das máquinas fora do expediente regular de sua jornada, terá acréscimo 
de 50% (cinqüenta por cento) da hora normal de trabalho, se corresponder ao 
horário posterior do expediente regular de sua jornada, ou 100% (cem por cento), 
em se tratando de finais de semana ou feriados. 

 
III – Em caso de descumprimento pelo produtor, dos relacionados 

incisos I e II do artigo 3º, este ficará excluído de qualquer programa de incentivo ou 
parceria com a Prefeitura Municipal e suas Secretarias, enquanto não regularizar a 
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pendência. 
 
Art.4º - Para fins de comprovação da qualidade de produtor, 

arrendatário ou parceiro, deverá o interessado comprovar através de cópia de 
Escritura do imóvel, Certidão da Concessão do Imóvel, fornecido pelo INCRA, 
Contrato de Arrendamento Rural e ou de Parceria Rural. 

 
 
I – Para se enquadrar na parceria, deverá o produtor solicitar o seu 

cadastramento junto a Secretaria de Agricultura, apresentando documentos 
pessoais, os documentos relacionados no artigo 4º supracitado e documento 
comprobatório de venda/entrega de leite aos laticínios. 

 
Art.5º - O produtor devidamente cadastrado e que venha a solicitar o 

serviço da patrulha, deverá apresentar estimativa de horas a ser trabalhada na obra, 
a máquina a ser utilizada e disponibilizar para a Secretaria de Agricultura, com 
antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, a requisição do combustível necessário 
para a execução da obra. 

 
Parágrafo único – Em caso de ultrapassado a estimativa de horas a 

ser trabalhado apresentado pelo produtor, este se responsabilizará para 
continuidade da obra, disponibilizar nova requisição do combustível suficiente ao 
termino do serviço da obra. 

 
Art.6º - A presente parceria ficará a cargo do departamento 

competente da Secretaria Municipal de Agricultura, em conjunto com a Secretaria de 
Obras. 

 
Art.7º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT, em 27 de outubro de 2009. 

 

  PEDRO HIDEYO MIYAZIMA 
    Prefeito Municipal 


