
LEI Nº 1.803, DE 08 DE JUNHO DE 2010.  
 
 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
INSTITUIR PROGRAMA DE APOIO 
MECANIZADO À PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA – ALTERANDO 
LEGISLAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 
 NILVO ANTONIO LAGO, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do 
Rio Grande do Sul. 
 Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 
 
 Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir PROGRAMA 
DE APOIO MECANIZADO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA – PATRULHA 
AGRÍCOLA, destinada a prestar serviços às propriedades rurais, visando o aumento da 
produção e produtividade, diversificação de atividades desenvolvidas, melhores condições 
de acesso às propriedades e de escoamento da produção e melhoria das condições de vida 
da população rural. 
 
 Art. 2º. Para a execução dos serviços destinados ao atendimento do objetivo 
do Programa de Apoio Mecanizado à Produção Agropecuária - Patrulha Agrícola serão 
utilizados os equipamentos abaixo relacionados e também serviços de máquinas 
contratadas de forma terceirizada: 
 
 I  – um trator-esteira; 
 II  – uma pá-carregadeira; 
 III  – duas retroescavadeiras; 
 IV  – uma caçamba raspadeira; 
 V – um distribuidor de esterco líquido; 
 VI  – um caminhão caçamba basculante; 
 VII  – dois tratores tracionados; 
 VII –  um grampo (escareificador); 
 IX  – equipamento de fenação. 
 
 Parágrafo Único. De acordo com as necessidades dos serviços poderão ser 
remanejados e acrescentados equipamentos no Programa da Patrulha Agrícola mediante 
Decreto emitido pelo Poder Executivo conforme a disponibilidade de recursos, bem como 
poderão ser incorporadas à Patrulha Agrícola Mecanizada Municipal outros equipamentos 
que venham a contribuir para um melhor desempenho das atividades nas propriedades 
rurais. 
 



 Art. 3º. Os serviços prestados aos produtores interessados, com equipamentos 
pertencentes ao Programa - Patrulha Agrícola ou contratados de forma terceirizada, 
obedecerão às seguintes normas: 
 
 I  - o interessado nos serviços fará inscrição antecipada em listagem própria na 
Secretaria Municipal da Agricultura, Indústria e Comércio, indicando e quantificando o 
serviço pretendido, o qual será protocolado com vistas ao atendimento e controle; 
 II  - o atendimento será por comunidade escolhida por sorteio público; 
 III  - o direito à inscrição cabe à propriedade e ao conjunto de indivíduos que 
nela residam e/ou trabalham; 
 IV  - somente será aceito nova inscrição de propriedade já atendida, após o 
atendimento às demais propriedades do Município; 
 V – os equipamentos da Patrulha Agrícola somente retornarão à mesma 
comunidade após o atendimento as demais e/ou em casos especiais; 
 VI  - o uso dos equipamentos dependerá de Ordem de Serviço emitida pela 
autoridade competente para qualquer serviço que vier a ser realizado. 
 
 § 1º. Açudes e bebedouros somente serão realizados mediante projeto técnico. 
 
 § 2º. Os serviços de desmatamento com espécies nativas somente serão 
realizados mediante autorização do IBAMA. 
 
 § 3º. Os serviços de limpeza de lavoura somente serão executados se os 
materiais a serem retirados da área estejam concentrados (amontoados) num mesmo local. 
 
 Art. 4º. Será vedada a participação no Programa de produtores rurais e 
contribuintes inadimplentes com a Fazenda Municipal e inscritos em dívida ativa. 
 
 Art. 5º. A definição dos valores dos serviços a serem cobrados dos produtores 
rurais, independentemente se prestados por equipamentos próprios ou serviços 
terceirizados será feita em moeda corrente, atualizados anualmente, mediante Lei, com 
base em planilha de custos elaborada por Comissão designada especificamente para esta 
finalidade considerando obrigatoriamente os seguintes quesitos: 
 

I – média de horas trabalhadas por dia e por mês; 
II – litros de combustível/mês; 
III  – custo do operador/mês;  
IV  – custo de manutenção/mês; 
V – custo médio do serviço no mercado regional. 

 
 Art. 6º. Em relação aos valores apurados em conformidade com o disposto no 
artigo anterior será concedido subsídio aos produtores rurais de acordo com a tabela 
abaixo. 
 

I  – prestação de serviços de até 06 horas por propriedade/produtor – subsídio 
de 50 %; 



II  – prestação de serviços de mais de seis horas até doze horas por 
propriedade/produtor subsídio de até 35 %; 
III  – prestação de serviços de 12 a 18 horas por propriedade/produtor subsídio 
de 20 %; 
IV  – prestação de serviços de mais de 18 horas por propriedade/produtor não 
haverá subsídio. 

 
 
 § 1º. A Secretaria Municipal da Agricultura, Indústria e Comércio limitará os 
serviços com mais de 18 (dezoito) horas à capacidade de atendimento da Patrulha 
Agrícola, devendo tais solicitações ser previamente aprovadas pelo COMDAPE. 
 
 Art. 7º. Quando da Decretação de Situação de Emergência ou Calamidade 
Pública em função de estiagens, chuvas e enxurradas, fica o Poder Executivo autorizado, 
durante a vigência do Decreto que declare a situação, a dispensar o pagamento dos 
serviços prestados no âmbito do Programa desde que relacionados com transporte de água 
para as propriedades rurais e abertura ou limpeza de bebedouros e fontes. 
 
 Art. 8º. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à conta 
de dotações orçamentárias próprias existentes no orçamento vigente. 
 
 Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Leis 
Municipais 757/2001 de 16 de fevereiro de 2001, 794/2001 de 31 de maio de 2001 e 
951/2002 de 18 de dezembro de 2002. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 
08 de junho de 2010. 

 
 
 
 

NILVO ANTONIO LAGO 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 
 

RUY RUBIN 
Secretário Municipal da Administração 


