
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
LEI N° 5.125 DE 26 DE JANEIRO DE 2015

(Do Poder Executivo Municipal)
INSTITUI  O  PROGRAMA  PATRULHA  AGRÍCOLA  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o
Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criada no Município a Patrulha Mecanizada Agrícola, subordinada à
Secretaria  de  Interior,  com a  finalidade  de  atender  os  produtores  rurais  do
Município,  atuando  de  acordo  com  Plano  Anual  de  Desenvolvimento
Agropecuário  do  Município,  elaborado  pelo  Conselho  Municipal  de
Desenvolvimento Agropecuário de Passo Fundo.
Art.  2º  Para  utilização  dos  serviços  da  patrulha  mecanizada  agrícola,  os
produtores deverão estar cadastrados junto a Secretaria de Interior.
Parágrafo  único.  No ato da solicitação dos serviços  da Patrulha Mecanizada
Agrícola, o interessado firmará termo de responsabilidade.
Art.  3º  Todo equipamento,  implemento,  veículo e maquinário adquirido pelo
município, por compra com recursos ou obtidos por transferências voluntária
dos Governos Estadual ou Federal, cessão de uso ou doação a qualquer título,
destinados à promoção do desenvolvimento econômico e social da agropecuária
do  Município,  serão  imediatamente  incorporados  ao  Programa  “Patrulha
Agrícola Mecanizada de Passo Fundo” e utilizados exclusivamente em serviços
e ações agropastoril, sob o gerenciamento da Secretaria do Interior.
Art.4º A Secretaria do Interior manterá sistema de controle, guarda, destinação e
produtividade  e,  desses  atos  encaminhará relatório anual  ao Chefe  do Poder
Executivo.
Art.5º Os bens da Patrulha Agrícola Mecanizada do Município só poderão ser
usados em serviço para os quais estejam tecnicamente capacitados, não podendo
o Secretário Municipal autorizar o desvio ou uso arriscado e nem ao operador
atender pedido de uso inadequado, sob pela de responder pelo dano causado ao
bem público.
Art.6º É instituída a tarifa para utilização da Patrulha Agrícola Mecanizada por
particulares neste Município. 
§ 1º O atendimento de serviços sujeitos ao recolhimento de tarifa obedecerá à
ordem de inscrição junto à Secretaria de Interior. 
§ 2º Os serviços somente serão inscritos após o recolhimento da tarifa e a ordem
da inscrição seguirá a cronologia do pagamento.
§ 3º As tarifas de serviços executados pelo município através da utilização de
máquinas, equipamentos e caminhões serão calculados aplicando-se a planilha
de custos constante no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.
§4º O valor de que trata o parágrafo anterior deste artigo, será recolhido pelo
produtor rural beneficiado através de guia de recolhimento específica, sendo o
referido  valor  depositado  em  conta  criada  especificamente  para  a  Patrulha
Agrícola, sendo que esta será destinada exclusivamente para cobrir despesas de
manutenção destes equipamentos.
§5º Vetado
Art.  7º  As  áreas  a  serem  beneficiadas  pela  patrulha  mecanizada  agrícola,
deverão estar totalmente livres de tocos, pedras ou afloramento de rocha, cupins
e  abelhas,  e  as  valetas  e  barrancos  existentes  deverão  estar  previamente
identificados.
Art.  8º  O trator e  seus implementos  serão utilizados única e  exclusivamente
dentro  do  Município,  para  fins  agrícolas  e  de  interesse  social  vedada  a  sua
utilização para qualquer outra finalidade não especificada na presente Lei.
Art.  9º  O  trator  e  seus  respectivos  implementos  agrícolas  só  poderão  ser
operados pelo subprefeito, por pessoa designada pelo mesmo ou por servidor
público designado pela Secretaria do Interior.
Parágrafo  único.  Fica  estabelecido  o  horário  de  funcionamento,  para  as
máquinas integrantes da Patrulha Agrícola, que será das 7:30 às 18:00.
Art.  10.  Para  requerer  os  serviços  da PATRULHA AGRÍCOLA,  o produtor
rural deverá se cadastrar junto a Secretaria de Interior, e atender os seguintes
requisitos:



I - Comprovar residência neste Município;
II  -  Comprovar  que  sua  renda  é  exclusivamente  oriunda  da  atividade
agropecuária;
III - Declarar que atenderá as orientações técnicas indicadas pelos profissionais
designados  pela  Secretaria  de  Interior,  para  a  produção  agropecuária  a  ser
desenvolvida com os serviços prestados pela PATRULHA AGRÍCOLA. 
IV – Vetado.
Art. 11. Fica estabelecida multa no valor equivalente a 100% (cem por cento)
dos custos dos serviços prestados pela PATRULHA AGRÍCOLA, a ser aplicada
pelo Poder Executivo nos casos em que o produtor rural desvirtue as finalidades
dos serviços executados,  resultando em desacordo com aquelas indicadas no
requerimento e para fins não produtivos. 
Art. 12. Na execução dos serviços da PATRULHA AGRÍCOLA, a permanência
das máquinas na propriedade do produtor beneficiado terá limitação de tempo
de, no máximo, 20 (vinte) horas de trabalho efetivo, nos serviços de tratores e
implementos agrícolas.
Art. 13. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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