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LEI No 2.366, DE 21 DE JUNHO DE 2018. 

DISPOE SOBRE A cRIAçAo DO PROGRAMADA 
'C\ 	- 0b 	 PATRULHA 	AGRICOLA 	MECANIZADA 

(7  MUNICIPAL. OBJETIVANDO 0 USO DE 
VEICULO. MAQUINARIO, EQUIPAMENTOS E 
IMPLEMENTOS AGRiCOLAS 
DESTINADOS A PRESTAR SERVIQOS AS 
PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 

CELSO DA SILVA, Prefeito Municipal de Severinia, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuiçOes legais. FAZ SABER que a Camara Municipal aprovou e 
ele sancona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1°- Fica criado o Prograrna da Patruiha Agricola Mecanizada do Mun'cipio de Severinia e The 
confere exciusivamente de uso, fixa regras para utilização dos bens. corn finandade. destinada 
prestar serviços a propriedades rurais. do Municipio sede e dos Distritos. visando o aurnento de 
sua produQâo e produtividades, bern corno, a meihoria do desenvolvimento econOrnico e social da 
populaçao rural. 

Art. 2 0  - Todos as equiparnentos. implementos. veiculos e rnaquinários adquiridos pelo Municipio 
por compra, corn recursos prOpnos. obtidos por transferéncias atraves de convênio firmado corn o 
Governo Federal ou Estadual ou por doacão. a qua?quer titulo. destinados a atender as firialidades 
do Prograrna da Patruiha Agricola Mecanizada Municipal, serão imediatamente iricorporados e 
utilizados exciusivamente em serviços que venharn a atender as objetivos do Pragrama, sob o 
gerenciarnento da Secretariat Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Severinia. 

Art. 30  - A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Seveririia prornoverã 0 

tombarnento. atravOs do setor cornpetente da Prefeitura Municipal. dos equipamentos. 
implementos. veiculos e rnaquinários destinados 80 Programa criado pelo artigo 1 0 . desta lei e 
rnanterã sisterna privativo de controle, guarda. destinaçao e utilização. e. desses atos 
encarninhará relatôrio anual ao Chefe do Poder Executivo. 

Art. 41  - A Patrulha Agricola Mecanizada Municipal é composta dos equiparnentos, imptementos, 
veiculos e rnaquinãrios pertencentes ao PatrimOnio PUblico Municipal. registrados na Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente que vierem a ser utilizados nos servicos destinados ao 
atendirnento do Prograrna. bern como par equipamentos e rnáquinas de terceiros que tiverern que 
ser contratados pela necessidade e volume do serviço a ser executado. 
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Parägrafo Unico. 0 Chefe do Executivo, atraves de Decreto determinará Os equiparneritos, 

implernentos, veiculos e rnaquinãrios, jã pertencentes 30 Municipio. que ficarã fazendo parte 

integrante da Patrulba Agricola. para 0 inicia da criaçäo e desenvolvirnento do Programa da 

Patrulha Agricola Mecanizada Municipal. 

Art. 50  - Os equiparnentos. irnplernentos, veiculos e rnaquinärios so poderao ser usados em 

serviços Para os quais estejarn tecnicarnente capacitados. não podendo ser autorizado 0 desvio ou 
uso arriscado e nem ao operador atender pedido de uso inadequado, sob pena de responder pelo 

dano causado ao bern pUblico. 

Art 50  - 0 Secretãrio Municipal de Agricultura e Meio Arnbiente e 0 Conselho Municipal de 
Desenvolvirnento Rural determinarã. ern seu Plano Municipal de Atendirnento e regerá a 
sistemática de cronograrna de atendimento. 

Art. 70  - Seráo beneficiários do Programa da Patrulba Agricola Mecanizada Municipal os produtores 
rurais. arrendatãrios e parceiros do Municipio, desde que preenchidos Os seguintes requisitos: 

- não possuir rnaquinSrio. equiparnentos Cu implementos que não compOe a Patrulha Agricola: 

II - anexar certidão negativa de débito corn a Fazenda Municipal: 

Ill - ter assegurado a viabilidade técnica dos serviços: 

IV - possuir Registro de Produtor Rural; e 

V - apresentar. anexo. cOpia de guia de recolhimento. vigente. do ITR e CCIR. 

§ 1 0  Os produtores rurais que possuir maquinário agricola poderão beneficiar-se sornente dos 

equiparnentos Cu irnplernentos e so serào atendidos quando não houver outras solicitaçOes de 

serviços que necessitern dos equipamentos e irnplernentos, e, obedecidos aos demais requisitos 

constantes deste artigo. 

§ 20  Os equiparnentos ou implernentos quando utilizados por produtor rural que possuir 
maquinário agricola. sera de sua inteira responsabilidade qualquer dano que vier a ocorrer nos 

equipamentos ou implernentos. 

§ 3°  Fica proibido deixar qualquer bern do Prograrna da Patrulha Agricola Mecanizada Municipal 
em local ermo, a margem de estrada ou lavoura. sem a necessãria cautela por sua preservação e 

integridade. bem como 0 ernpréstimo. cessão de uso pnvado e operaçao por pessoa estranha ao 

serviço pUblico, dos veiculos e maquinários destinados a esse Prograrna. 

Art. 80  - 0 Programa da Patruiha Agricola Mecanizada Municipal atendera corn prioridade. sendo 

observados as seguintes requisitos: 

I -ts 	 e pequenos e rnédios arrendatãrios, rneeiros e/ou 
GaS*t n Fotro 
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parceiros par motivos de força major ou na safra imed iatarnente anterior que tenha requerido e 

recolh10 a taxa referente aos serviças, instituida pelo artigo 10 desta lei;e 

- Os pequenos e medios produtores rurais e pequenos e medios arrendatârios, meeiros e/ou 

parceiros de areas rurais que formule requerimento dentro do exercicio financeiro. 

Paragrafo Unico. 0 Pro9rama da Patrulha Agricola Mecanizada Municipal adotará para a 
classificaçao de pequena e media propriedade rural os critérios utilizados pelo Instituto Nacional de 

Colonizaçao e Reforma Agraria - INCRA. 

Art. 90  - Os proprietarios rurais paderào solicitar Os beneficios do Prograrna da Patrulha Agricola 
Mecanizada Municipal atraves de requerimento, padrâo. que flcará disponivel na Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

Art. 100 - E institulda a Tarifa de utilizaçao de equipamentos, velculos, implernentos e maquinarios 
doePrograma da Patruiha Agricola Mecanizada Municipal a serem estabelecidos através de 

Decreto, pelo Prefeito Municipal, os valores a serem recolhidos par hora de trabalho levando em 
conta a serviço a serem realizados, Os equipamentos, veiculos, implernentos e maquinarios a ser 
utilizado. 

Art. 110 - 0 requerirnento, devidamente preenchido e acompanhado corn as demais 
• documentaçOes exigidas sera recebido no Protocalo de Documentos da Secretana Municipal de 

f Agricultura e Meio Ambiente do Municlpio de 

a 	Art. 120  -0 atendimento dos serviços obedecera a ordem cronologica do protocolo, ressalvadas as 
- 	disposiçOes do artigo 80  desta lei. 

Art. 130  - 0 Secretario Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Severinia apresentara Os 

requerimentos ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, para apos ouvir o mencionado 
conselho, canjuntamente, deferir ou indeferir 0 pedido. 

§ 10 0 requerente que tiver seu pedido indeferido podera, par uma (mica vez, no prazo de 15 
(quinze) dias, apresentar sua defesa e consideraçOes para serem novamente analisadas. 

§ 20  0 requerente que tiver seu pedido deferido terá que recolher a valor da tarifa apurada, para 0 

servico requerido, no prazo de 15 (quinze) dias antecedentes da data prevista para a execuçao dos 

serviças. 

§ 30  0 Chefe do Executivo poderá, par Decreto, mediante solicitaçao do Secretário Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente de Severinia. estabelecer limite maximo de horas par serviços ou a 
utilizaçào de equiparnentos, veiculos, implementos ou maquinarios, par safra, para cada pradutor 

rural. 

' Art. 140  - Fica criado o Fundo do Programa da Patrulha Agricola Mecanizada Municipal, destinado 

ao custeio d 	 jjnOOde equipamentos, veiculas, implementos e maquinários: 

Coastdo ream I 	 •C•f•' 
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mtes do Programa, sob controle contábil e financeiro compartilbado do Secretário 
Municipal de Agriculture e Meio Ambiente, Tesouraria do Municipio e Chefe do Poder Executivo, 

obedecida a legislaçao vigente e determinadas pelos artigos 71 e seguintes. da Lei Federal no 
4.320164. 

Art. 15°-O Fundo do Programa sera constituido de. 

- tarifa pela utilizaçao dos equipamentos, veiculos, implementos e maquinários destinados ao 
Programa: 

II - destinação orçamentária do Tesouro Municipal: 

%11 - doaçOes. auxilios e subvençOes pUblicas Cu privadas: 

IV - doaçOes. auxilios e subvenØes de instituiçOes ou fundaçOes. 

Art. 160  - 0 Fundo do Programa da Patrulba Agricola Mecanizada Municipal terá a movimentaçâo. 
contabilizacao e prestaçâo de ccntas serão processadas na forma da Lei Federal n o  4320/64, 
integrando Os balancos financeiros e Os balanços gerais do Municipio. 

Art. 17 0  - A presente Lei sera regulamentada, no que couber, para o seu fiel cumprimento. por 
Decreto do Executivo Municipal. 

Art. 18° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposiçOes em 
contrãrio. 

• 	 Severinia. 21 dejunho de 2018. 

$ 
CELSO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Eu Ehana Terezinha Pagiato. na  qualidade de Escrituraria. respectivamente provi o registro na 
Secretaria Municipal e publiquei no Diário 0fioitt etrOnico desta Municipalidade. 

ELI ANA TE' • AGIATO 
Escriturana 
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