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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre hortas comunitárias. 

 

Senhor Presidente, 

 

Considerando que Taubaté dispõe de diversos espaços 

abandonados pelos bairros, constituindo uma área ociosa; 

 

Considerando que alguns desses espaços já são utilizados pela 

população que se organiza e desenvolve atividades nele, como hortas comunitárias. Ainda, 

que estes espaços são importantes para o desenvolvimento da comunidade como um todo; 

 

Considerando que essa regulamentação é responsabilidade do 

chefe do Poder Executivo. 

 

 

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

S. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Segue anexo a este Requerimento uma sugestão de projeto 

de lei para regulamentação de hortas comunitárias. 

II – Qual o parecer da municipalidade a respeito dessa 

regulamentação? 

 

  

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 26 de junho de 2017. 

 

 

 

Vereadora Loreny (PPS) 
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ANEXO I 

 

SUGESTÃO DE PROJETO DE LEI HORTA COMUNITÁRIA 

 

Cria o Programa de “Horta Comunitária” no Município de 

Taubaté e dá outras providências.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Diversas cidades no país apresentam grave problema de equipamentos públicos 

destinado para o convívio social. Essa problemática é histórica e se agrava com o crescimento 

desordenado das cidades. Em Taubaté não foi diferente. Com o crescimento econômico, 

alguns espaços se tornaram obsoletos e por vezes abandonados. Apresentamos o projeto para 

a criação de hortas comunitárias com o intuito de revitalizar esses espaços, além de reforçar o 

convívio social, estimular a alimentação saudável, ampliar conhecimentos e aumentar a 

autoestima da comunidade envolvida.  

Cada vez mais populares em grandes centros, elas podem ser a solução prática e barata 

para melhorar a qualidade de alimentação nas cidades, e se observa que onde estão sendo 

implementadas, praticamente todos os espaços estão sendo revisitados e reaproveitados, 

como: terrenos baldios, terraços, praças e parques de grande extensão, e até telhados. 

Hortaliças e vegetais como alface, tomate, rúcula, cenoura, couve, espinafre, repolho, alho, 

rabanete, beterraba, entre muitos outros, são alguns hortaliças e vegetais que podem ser 

cultivados nessas hortas. Em sua maioria o cultivo se baseia nos princípios de agricultura 

orgânica, esse fator não só viabiliza o projeto para todos, como também contribui para a 

qualidade do alimento. Investir nas hortas comunitárias pode representar uma vantagem 

considerável no que diz respeito à limpeza de terrenos, e ser um fator para melhorar a 

qualidade da alimentação da comunidade local. Os produtos cultivados também podem ser 

destinados para alimentação escolar e para as refeições servidas em equipamentos públicos 

como Centro POP, Abrigo e outros que fornecem diariamente refeições para a população em 

estado de vulnerabilidade. Oportunidades de trabalho e integração social, como já citado no 

início desta justificativa, são outros benefícios oriundos deste projeto, uma vez que são 

desenvolvidos justamente a partir da troca de conhecimentos e trabalho em equipe. 

Entretanto, este projeto, legalmente, não pode ser de iniciativa do Poder Legislativo, por isso 

enviamos ao Prefeito Municipal para que possa realizar tal proposta, visando a grande 

relevância da matéria apresentada. 

 

DO PROGRAMA DE HORTA COMUNITÁRIA 

 

Art. 1º Fica instituído o programa de Horta Comunitária no Município de Taubaté, com os 

seguintes objetivos:  

I - Aproveitar mão de obra ociosa;  

II - Proporcionar terapia ocupacional para homens e mulheres da terceira idade;  
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III - Aproveitar áreas devolutas;  

IV - Manter terrenos limpos e utilizados.  

 

Art. 2º A implantação das Hortas Comunitárias poderá se dar:  

I - em áreas públicas municipais;  

II - em áreas declaradas de utilidade pública e ainda não utilizadas;  

III - em terrenos ou glebas particulares;  

Parágrafo Único: A utilização em áreas do inciso III deste artigo se dará com a anuência 

formal do proprietário.  

 

Art. 3º 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. 4º O processo de implantação de uma Horta Comunitária seguirá os seguintes passos:  

a) localização, por parte dos cadastrados, da área a ser trabalhada;  

b) consulta ao proprietário, em caso de terrenos particulares;  

c) oficialização da área junto ao órgão gerenciador, após formalizada a permissão do uso para 

o fim determinado nesta lei; 

 

Art. 5º Quando utilizado como terapia ocupacional, o programa de Hortas Comunitárias 

deverá ser iniciado a partir das Unidades Básicas de Saúde do Município, através dos 

profissionais.  

 

Art. 6º É vetado o comércio dos produtos cultivados nas Hortas Comunitárias, que devem ser 

utilizados para consumo das famílias dos produtores, bem como atender as entidades 

assistenciais estabelecidas no Município.  

 

Art. 7º Caso haja a necessidade de ligação de água tratando-se de imóvel urbano, deverá a 

Prefeitura Municipal acionar a SABESP para que a efetue, exigindo do proprietário apenas o 

pagamento do equipamento necessário.  

 

Art. 8º Para emitir a realização do programa de Hortas Comunitárias a Prefeitura Municipal 

de Taubaté fica autorizada a celebrar convênios com órgãos Estaduais ou Federais para 

orientação dos trabalhos e fornecimento de sementes.  

 

Art. 9º A Prefeitura Municipal de Taubaté deverá dar ampla publicidade ao programa de 

Hortas Comunitárias através da veiculação de cartazes explicativos afixados nas unidades 

públicas de saúde, educação, ação social entre outros.  

 

 

Art. 10 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário. 


