
EMENDA MODIFICATIVA Nº 004/2022 
 
AUTOR: Vereador JOÃO BATISTA DE ARAÚJO E SILVA-PL 
                  
 

Modifica o artigo 2º,4º e 5º do Projeto de Lei n.º 
019, de 09 de maio de 2022, que “AUTORIZA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 
OBRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E 
RURAL A REALIZAREM MANUTENÇÕES NAS 
ESTRADAS VICINAIS, QUE DÃO ACESSO ÀS SEDES 
DAS PROPRIEDADES, ADJACENTES ÀS RODOVIAS 
FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CUJO 
TRAJETO PERCORRRE TODO O TERRITÓRIO DO 
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS-MT, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.  

 
                              A Câmara Municipal de Alto Garças-MT, com fundamento 

no artigo 17, inciso II da Lei Orgânica do Município de Alto Garças-MT, 

combinados com os artigos 140, 141, § 3º e § 4º da Resolução 01/1992, 

(Regimento Interno), faz saber que aprovou a seguinte emenda ao Projeto de 

Lei n. º 019, de 09 de maio de 2022:  

 
Art. 1º – Fica modificado os incisos do artigo 2º, 4º e 5º do Projeto de Lei n. º 

019, de 09 de maio de 2022; passando a tramitar com a seguinte redação: 

 
“Art. 2º - As manutenções de estradas no interior de propriedade 
rurais privadas só devem ocorrer para pequenos e médios 
produtores que comprovadamente não possui capacidade 
financeira para arcar com tais custos; devendo estes 
proprietários/possuidores ou arrendatários fazer formalmente as 
solicitações junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 
Públicas, através de ofício protocolado junto a mesma.  
 
I – A Administração pública antes de deferir a realização da 
manutenção das estradas rurais em propriedade privadas, deverá 
realizar um estudo social para aferir a capacidade financeira do 
solicitante. 
 



II - As manutenções de estradas rurais em propriedades privadas 
não poderão ultrapassar 08 (oito) horas de serviços, e a distância 
não poderá ser superior a 1000 (mil) metros, a partir da rodovia 
mencionadas no artigo 1º.  
 
III – Caso seja necessário levantamento das estradas rurais no 
interior da propriedade privada, o solicitante deverá 
fornece/disponibilizar o cascalho, em distância máxima de 10 km, 
do local dos serviços a serem realizados.  
 
IV – O solicitante deverá arcar com os custos de combustíveis para a 
realização de tais manutenções de estradas rurais privadas, salvo 
para pequenos produtores proprietários/possuidores de área de 
até 10 hectares, que ficaram isento de pagamento de combustível, 
devendo pagar apenas uma taxa simbólica equivalente a 5 (cinco) 
UFAG.  
 
V – Durante os 120 (cento e vinte) dias, anterior as eleições 
municipais, não poderão ser realizados manutenções em 
propriedades rurais privadas, salvo, nas linhas municipais 
escolares.  
 
4º Nas estradas rurais onde há linha municipais de transportes 
escolares, as manutenções poderão ser realizadas às custas dos 
cofres públicos.  
 
5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. ” 
 
Art. 2º - Esta Lei/Emenda entra em vigor na data de sua publicação com 

efeitos retroativos, devendo o Gestor Público atentar-se para realizar das 

modificações desta Emenda quando da sanção e publicação da Lei.   

 
Plenário das Deliberações, Edifício Sede do Poder 

Legislativo de Alto Garças/MT, em 29 de agosto de 2022.  
 

 
 

JOÃO BATISTA DE ARAÚJO E SILVA 
VEREADOR-PL 



 
J U S T I F I C A T I V A: 

 

 
A propositura da presente Ementa visa resguardar a 

tramitação do PL 019, de 09 de maio de 2022, onde este propõe realizar a 
manutenção de estradas privadas, sem quaisquer contrapartidas dos 
proprietários.  

 
Desse modo, a buscando adequar a boa intenção do 

Gestor Municipal propomos as devidas mudanças, visando dar 
legitimidade a presente Lei, e evitar futuros questionamentos, assim, por 
tais razões solicito o apoio dos Nobres Edis para a aprovação da presente 
emenda modificativa.  
 

Plenário das Deliberações, Edifício Sede do Poder 
Legislativo de Alto Garças/MT, em 29 de agosto de 2022.  
 
 
 
 

JOÃO BATISTA DE ARAÚJO E SILVA 
VEREADOR-PL 

 
 


