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LEI N' 2.536. de 14 de setembro de 2018

Dist)õe sobre a criação do Programa
de Hortas Urbanas no Município de

Jagyariúna.

MARCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, Prefeito do Município de

Jaguariúna, Estado de São Paulo etc.,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a

seguintelei

Art. I' Fica instituído o Programa de Hortas Urbanas no Município de

Jaguariúna, com os seguintes objetivos:

l -- [)romover Produção de produtos T)ara autoconsumo, troca, doação ou

comercialização;

11 gerar ocupação, emprego e renda;

111 promover a preservação e recuperação do meio ambiente;

IV -- promover a utilização de tecnologias de agroecologia;

V -- estimular o reaproveitamento e reciclagem de resíduos;

VI -- promover a educação ambiental;

Vll -- proporcionar segurança alimentar;

Vlll estimular hábitos saudáveis de alimentação;

IX estimular hábitos sustentáveis;

X -- promover produção e utilização de plantas medicinais;

XI -- promover utilização e limpeza de espaços privados ociosos;

Xll -- estimular convívio social e atividades culturais relacionados cona a

produção;

Xlll -- estimular a utilização do uso racional da agua para Irrigação, captação de

água da chuva, irrigação por gotqamento e outros;

XIV -- assegurar a capacitação técnica e de gestão dos produtores;

XV assegurar assistência técnica e acompanhamento da eficiência, da segurança

e da conHiabilidade dos sistemas de produção;

XVI estimular o cooperativismo, o associativismo, o trabalho comunitário ea

produção familiar;
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XVll gerar e preservar tecnologias e conhecimentos;

XVllT -- implantar produção com fins pedagógicos em instituições de ensino e

instituições de saúde;

XIX -- disseminar para a população os benefícios da atividade.

g l ' Para efeito desta lei, entendem-se como tecnologias de agroecologia aquelas

que procurem maximizar a reciclagem de energia e nutrientes, de modo a reduzir a dependência

de insultos extemos, com sistemas produtivos diversificados que busquem condições de

equilíbrio entre os organismos e minimizem os impactos ao meio ambiente.

$ 2' A Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente e de seu

Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, é o organismo gerenciador do programa

referido no capta/ deste artigo.

Art. 2' A implantação das hortas poderá se dar:

1 -- em terrenos ou glebas particulares;

11 em faixas de servidão de passagem aérea da Companhia Paulista de Força e

Luz CPFL.

$ 1' A utilização em áreas dos incisos l e ll deste artigo se dará com a anuência

formal do proprietário.

1 2' Quando utilizada a área do inciso 11, deverão ser atendidas as exigências da

CPFL

Art. 3' Cada área poderá ser trabalhada por uma pessoa ou por um grupo de

pessoas, que se cadastrarão individualmente ou coletivamente no órgão encarregado da

gerência do programa.

Art. 4'0 processo de implantação de uma horta obedecerá os seguintes
n r( )(:e( ] ] ni en i os '

l -- localização da área a ser trabalhada;

11 -- consulta ao proprietário, em caso de terrenos particulares;

111 -- oficialização da área junto ao órgão gerenciador, após formalizada a

permissão do uso para o fím determinado nesta lei.

Art. 5' Os produtos das hortas poderão ser comercializados livremente pelos

produtores, podendo a Prefeitura adquiri-los para abastecer a merenda escolar e as creches

niuniciDais
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Art. 6'Para permitir a realização do programa de hortas, o Município de

Jaguariúna fica autorizado a celebrar convênios com órgãos Estaduais ou Federais para

orientação dos trabalhos e fornecimento de insumos, sementes e outros produtos ou serviços

correlatos

Art. /' A Prefeitura poderá dar ampla publicidade ao Programa de Hortas

Urbanas e através da veiculação de cartazes e folhetos explicativos.

Art. 8' A Prefeitura poderá disponibilizar pontos de comercialização em feiras

itinerantes ou periódicas a fim de atender os "Agricultores Urbanos"

Art. 9' Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Comissão Gestora do

Programa de Hortas Urbanas e Pari-Urbanas de Jaguariúna, para definição das políticas

públicas de gestão, acompanhamento, assessoramento e orientação.

Art. 1 0. A Comissão Gestora será constituída por representantes de cada um dos

seguintes órgãos:

i iJ i i iJni i servi(]or roid(]o ii?] nec:reiHriH (ie r.(ii](:a(:ao (ie .iapjinrijinn nH nren ne

merenda escolar;

11 -- 02 (dois) servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente de Jaguariúna;

111 -- 01 (um) servidor lotado no departamento responsável pela água e/ou esgoto

do Município;

OI (um) representante da Coordenadoria de Assistência Técnica Integradalv Sr r S gra

CATl;

V -- 01 (um) representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de

J aguanüna

Parágrafo único. Acordados os nomes dos integrantes da Comissão, a Secretaria

de Meio Ambiente de Jaguariúna deverá comunica-los, por ofício, ao Prefeito, para a
publicação da portaria de nomeação.

Art. 1 1. Para o atendimento das finalidades do Programa de Hortas Urbanas, a

Confissão Gestora poderá propor ao Poder Executivo a concessão aos beneficiários da presente

lei, com relação às áreas ou terrenos explorados com as hortas:

l enquadramento na "categoria residencial social" da tarifa de água e esgoto

vigente no Município;
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11 isenção do valor do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana

(IPTU), conforme enquadramento nos ans. 7' e 38, da Lei Complementar Municipal n' 04, de

1 991 , em relação à área utilizada como horta urbana;

111 -- inclusão no Programa Patrulha Agrícola.

$ 1' Para fazer jus à redução prevista no inciso 1, deste artigo, a Comissão

Gestora levará em conta para sua análise:

a) a utilização de tecnologias de agroecologia;

b) o reaproveitamento e reciclagem de resíduos;

c) uso racional da água para irrigação, captação de água da chuva, irrigação por

gotejamento e outros, que atenda no mínimo 50 % da área cultivada.

$ 2' O prazo para ellquadrar-se nos requisitos dispostos no $ 1' deste artigo é de

02 (dois) anos para os imóveis já cadastrados na Prefeitura como Hortas Urbanas e de 06 (seis)

meses para os imóveis que irão se cadastrar após esta lei entrar en] vigor.

$ 3' A Prefeitura irá realizar suporte técnico necessário para auxílio dos

beneficiários para enquadramento nos requisitos e desenvolvimento deste Programa.

$ 4' As exigências elencadas no $ 1' deste artigo ficarão dispensadas para as

Hortas Urbanas de até 1 .500 m: (mil e quinhentos metros quadrados)

Art. 12. Define-se como horta:

1 -- o imóvel que possui área superficial que vai de 250 m: (duzentos e cinquenta

metros quadrados) a l0.000m: (dez mil metros quadrados) e não contenha construção de

natureza permanente;

11 -- seja utilizada para cultivo de mais de 70% (setenta por cento) da área total

do imóvel;

111 -- sejam cultivadas, anualmente, de forma ininterrupta, no mínimo de 03

(três) espécies distintas de hortaliças (legumes e vegetais).

Parágrafo único. O benefício de que trata esta lei também poderá ser concedido

nas hipóteses de 02 (dois) ou mais imóveis contíguos a serena explorados como hortas por un]

mesmo produtor, desde que, além dos requisitos previstos nesta lei, suas áreas, somadas

atendam o estabelecido nos incisos l e TI deste artigo.

Art. 13. O requerimento deve ser protocolado na Prefeitura para ser analisado

pela Comissão Gestora do Programa, a qual poderá solicitar informações complementares para

o correto enquadramento da horta no programa municipal. Aprovado o pedido, o Secretário de
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Meio Ambiente de Jaguariúna expedirá ato, do qual se dará ciência incontinenti ao cidadão-

requerente indicado como responsável.

Art. 14. Nos imóveis de que trata esta lei, enquanto utilizados para a exploração

de hortas, somente serão autorizados os seguintes tipos de construção:

1 -- de uma cobertura leve, com área máxima de 20,00m: (vinte metros

quadrados);

]l de 01 (um) sanitário de uso exclusivo do produtor, com área máxima de

3,70m: (três metros e setenta centímetros quadrados), desde que ligado à rede pública de roleta

de esgoto

Parágrafo único. Fica expressamente proibida a construção de fossas sépticas nos

imóveis de que trata esta lei, desde que não seja atendida pela rede coletora de esgoto.

Art. 15. Do imóvel definido pelos interessados se apresentará, quando for o

caso, os seguintes documentos:

l no caso de área privada, os interessados deverão trazer instrumento jurídico

hábil a comprovar a autorização do respectivo proprietário;

11 -- para as áreas agravadas com servidão da CPFL, os interessados deverão

trazer documento que comprove a anuência da empresa e do proprietário concessionário, bem

como, a inexistência de restrições que impossibilitem o uso desejado.

Art. 16. Esta lei será regulamentada no que couber para facilitar o escoamento

da produção dos produtores de Horta Urbana para fornecimento de itens ao Poder Público

atendidas as exigênciaslegais.

Art. 17. Esta lei entrará em vigor na data de sua publFação, revogadas as

disposições en] contrário.

Prefeitura do MunllÍlljo de Jaguariúna, aos
)J

M. .DESREIS

Publicada no De$ãftãíiígnto de Expediente e Reg'astro da Secretaria de Governo

yna data supra.

VALDIRANTONIo'llARISI
Secretário de Governo


