
CAMARA MUNICIPAL DA 

VITÓRIA 
DE SANTO ANTÅO 

LEI MUNICIPAL PROMULGADA N* 4.437/2020 

Ementa: Institui o Piogravna Horta Comunitária Urbana no 

Municlpio de Vitória de Santo Antäo e determina providências 

conexas. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, 

no uso de suas atribuiçQes legais, considerando a sanção tácita pelo Poder Executivo e o curso 

de prazo para publicação, faço saber que este legisiativc m conformidade com o artigo 34 5 

3° da Lei Orgânica Municipal, PROMULGA a presente lei: 

Art. 19 Fica instituido o Programa de Horta Comunitária Urbana, sem fins lucrativos, mediante 

permissão de uso de imóvel público no municlpio de Vitória de Santo Antão, com os seguintes 

objetivos: 

Ipromover a conservação do meio ambiente; 

I-manter terrenos públicos limpos e utilizados, criando espaços verdes; 

I1 - incentivar a produção para o autoconsumo;

V-cultivar alimentos "in natura" sem o uso de agrotóxicos; 

V- praticar a atividade de horticultura que, ao mesmo tempo melhorar a qualidade de vida das 

pessoas envolvidas, contribuindo para a melhoria da sa ide fisica e mental, eliminando o 

sedentarismo e o estresse.

Parágrafo único. Para os fins desta lei entende-se por Horta Comunit�ria Urbana, toda 

atividade desempenhada com finalidade social, destinada ao cultivo de hortaliças, legumes, 

plantas medicinais e para floricultura e paisaçismo n2 êrmbito do município.

Art. 28 A implantação da Horta Comunitária Urhan: ocorrerá mediante critério do Poder 

Executivo. 

Parágrafo único-0 Programa instituído par ea lei aar n.volvido em: 

1-áreas públicas municipais ociosas; 

I-áreas declaradas de utilidade pública e teupaca 

Art. 39 Para fins de implementação do Preyra me tahr s8 98s0claçQes de moradores e grupos 
de bairros, mesmo não formalmente constit:dos, cor1 a supervisão da Secretaria Municipal da 

Agricultura:

I-gerenciaro Programa,

Il-e cadastrar, individual ou coletivamente, os interessados em participar do Programa. 
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Art. 49 A Administração Municlpal deverd pruvidencar a Loiocação de placa identifcando o 

terrenos inscritos no Programa. 

Art. 59 Ficao Poder Executivo autorizado, nor meio dos órgãos competentes, a incentivar a 

Horta Comunitária Urbana. 

Art. 62 Fica proibida a realização de qualquer consiruão pesmanente na área cedida. 

Parágrafo único. O uso do terreno será exzlusivo oara cultivo de hortas. 

Art. 79 0 produto excedènte das hortas cron.:nité as s pelo Programa instituido no art. 

19 desta Lei não poderá ser comercializado, podenie ser consumido livremente pelos 

moradores residentes no bairro onde se encontra a horta. 

Art. 89 A ocupação dos terrenos a que se reieie esia ie inào assegura qualquer direito aos seus 

eventuais ocupantes, que deverão devolvê-los inteiramente desimpedidos, no prazo 

improrrogável de 90 (noventa) dias, desde que solicitados nelo Poder Executivo, não cabendo 

indenização ou ressarcimento. 

Art. 99 0 Poder Executivo regulamentari a prescn:: ei, no que couber, no prazo de 90 

(noventa) dias de sua publicação.

Art. 109 Esta lei entra em vigor na data de sila puziute à. 

Gabinete do Preteito, em 28 de setembro de 2020. 

CELSO ALEXAN DRE P:ZERAA DE MELO 
-Presidgiieeni eaeiicio-

O projeto que originou esta Lei é de autoria do vereador Edmilson José dos Santos. 


