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DECRETO N°018/2013 

 

Regulamenta a Lei Nº 550/2001 e a Lei Nº 

803/2005 sobre forma de pagamento do uso de 

equipamentos e máquinas do Município. 

 

O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Iran Silva Couri, no 

uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos artigos 73, 98 

e 99 e seus incisos, da Lei Orgânica do Município. 

 

Decreta: 

 

Art. 1º - Os pequenos produtores do Município que atendam as Leis Nº 

550/2001 e 803/2005, poderão utilizar os serviços da patrulha de 

mecanização agrícola, máquinas e equipamentos, até o limite do Parágrafo 

Único do Art. 1º da Lei Nº 803/2005. 

Art. 2º - A utilização dos Serviços de Patrulha de Mecanização 

Agrícola, será para: 

I – preparo de solo e tratos (aração, gradeação, subsolagem, distribuição 

de calcário/adubo/sementes, roçadas, pulverização), plantio, 

encanteiramento, serviços com lâmina, caçambas e ensilagem; 

II – destoca de desmate autorizado, valetas, cavas, limpeza de tanques e 

ou açudes, terraplanagem, consertos de barragens e estradas, movimentação 

de terra, construção de terraços, curvas de níveis, obras de contenção de 

águas pluviais, limpeza de lotes urbanos e rurais, ensaibramento de vias 

de acesso às benfeitorias e áreas de produção. 
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Art. 3º - Para fins da prestação dos serviços, fica o Poder Executivo 

Municipal, com fulcro no Art. 109, parágrafo Único da Lei Orgânica 

Municipal, cobrar preço público. 

Art. 4º - O preço público do serviço de Patrulha de Mecanização 

Agrícola, relativo ao preparo do solo, tratos culturais e serviços 

descritos no Art. 2º passa a ser definido pelo preço do óleo diesel 

licitado pela Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, conforme 

relacionado abaixo: 

Trator de Pneu: 15 litros x valor licitado do óleo diesel 

Retroescavadeira: 15 litros x valor licitado do óleo diesel 

Trator de Esteira: 25 litros x valor licitado do óleo diesel 

Patrol: 30 litros x valor licitado do óleo diesel 

Art. 5º - Todos os serviços serão inspecionados antecipadamente e 

acompanhados pelos técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente, para liberar a execução. 

Art. 6º - A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

poderá propor a efetivação de Convênios com entidade que possua objetivos 

comuns para a execução do presente programa. 

Art. 7º - Fica vedada qualquer atividade da Patrulha de Mecanização 

Agrícola, em áreas de preservação permanente e/ou reserva legal, em 

consonância com as legislações federais, estaduais e municipais. 

Parágrafo Único: Fica vedada também a atividade em áreas com pedras, 

cepos, capoeiras altas ou com declive acentuado, que impeçam os trabalhos, 

danifiquem os equipamentos ou coloquem em risco os operadores. 

Art. 8º - Para a cessão dos equipamentos e máquinas descritos acima, 

os pequenos produtores rurais deverão preencher os seguintes requisitos: 
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I – formulário de solicitação específico do programa, munido de documentos 

pessoais, Registro Geral – RG (Identidade), Cadastro de Contribuinte 

Pessoa Física – (CPF) e cópia da conta de luz. 

Art. 9º - A cobrança e o pagamento será através Documento de 

Arrecadação Municipal (DAM), emitido pela Secretaria Municipal de 

Administração, em favor da Prefeitura Municipal, multiplicando-se as horas 

trabalhadas pelo valor estabelecido conforme o art. 4º desta Lei, com 

prazo de pagamento dos serviços de no máximo 30 (trinta) dias após a 

execução. 

§1º O não pagamento no prazo estabelecido, acarretará acréscimo de multa 

em 1% ao mês e juros de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento, ficando 

também o produtor ou proprietário de lote urbano bloqueado para novos 

pedidos e utilização de outros programas da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Abastecimento. 

§2º A multa descrita é válida para todos os tipos de serviços. 

Art. 11º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Visconde do Rio Branco, 31 de Janeiro de 2013. 

 

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 


