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LEI MUNICIPAL N. 1.768, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2.014

"INSTITUI O PROGRAMA DE MECANIZAQAO 
AGRiCOLA SOLIDARIO DO MUNICIPIO DE 
TURMALINA NA FORMA QUE ESPECIFICA, E 
CONTEM OUTRAS PROVIDENCIAS.,,

O Povo do Municlpio de Turmalina, Estado de Minas Gerais, atraves de seus 
representantes na CSmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituido, nos lermos desta Lei, o Programa Municipal de MecanizagSo 
Agricola Solidario do Municipio de Turmalina.

Art. 2°- A gestao dos servigos da Patrulha de Mecanizapao Agricola, sera de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Assuntos Rurais, Meio Ambiente e 
Recursos Hidricos.

Art. 3° - O Programa de que trata o artigo 1° tera como objetivo a prestapao de 
Servipos de Mecanizapao aos produtores rurais, que nao disponham de recursos 
proprios para 0 desenvolvimento de suas atividades agropecuarias e florestais.

Art. 4° - Os beneficiaries do Programa de Mecanizapao Agricola Solidario, deverao ser 
proprietaries, assentados, posseiros ou arrendatarios, de estabelecimentos rurais, 
localizados no Municipio de Turmalina, ou na hipotese em que a produpao seja 
direcionada para este Municipio.

Art. 5° - A participapao no Programa de Mecanizapao Agricola Solidario, e restrita aos 
produtores rurais, que preencham, alem do exigido no artigo anterior, os seguintes 
requisitos:

I - Estar devidamente inserido no Cadastro de Produtor Rural da Secretaria Municipal 
de Assuntos Rurais, Meio Ambiente e Recursos Hidricos de Turmalina.

II - Preencher formulario de solicitapao especifico do Programa, indicando a natureza 
dos servipos pretendidos, declarando. ainda, nos termos da lei, nao possuir recursos, 
inclusive maquinas similares a do servipo solicitado.
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Art. 6° - Os produtores que atendam aos artigos anteriores, poderao utilizer os 
servigos da Patrulha de MecanizapSo Agricola, em ate 10(dez) horas m^quina por 
ano.

Paragrafo Primeiro: Admitir-se-a um acr6scimo de ate 10(dez) horas m^quina/ano no 
caso especifico de ensilagem.

Paragrafo Segundo: Do total de horas a que se refere 0 caput deste Artigo, 1h30 (uma 
hora e meia) serSo gratuitas, exclusivamente para a atividade de gradagem, prestadas 
no ambito do Programa Inclusao Produtiva.

Art. 7° - Nao serao atendidas solicitagdes em que o produtor, observado 0 disposto 
na parte final do inciso II do art. 5° desta Lei, notadamente tenha condigdes de realizd- 
las com recursos proprios.

Art. 8° - A utilizagao dos servigos da patrulha de mecanizagao. serao para:

Ensilagem, prepare do solo e tratos (aragao, gradagem, sulcagao/subsolagem, 
distribuigao no solo de calcario/adubos/sementes, rogadas, pulverizagao) plantio, 
encanteiramento, servigos com lamina e concha.

Terraplanagem, consertos e limpeza de barragens agudes e tanques, destoca 
de desmate autohzado, valetas, cavas, consertos e cascalhamento de estradas, 
movimentagao de terra, construgao de terragos, curvas de niveis, e obras de 
contengao de aguas pluviais.

Art. 9° - Para fins de prestagao de servigos, fica 0 Poder Executive Municipal, com 
fulcro na Lei Organica Municipal, autorizado a cobrar prego publico.

Art. 10-0 prego publico do servigo da Patrulha de Mecanizagao Agricola, relatives 
aos servigos descritos nos incisos I e II, do art. 8°, fica definido, para os produtores 
que se enquadrem no Programa de que trata esta Lei, em 40% (quarenta por cento) 
do valor da tabela da Secretaria Municipal de Assuntos Rurais, Meio Ambiente e 
Recursos Hidricos de Turmalina.

I-

II-

Art. 11 - A tabela de que trata 0 art. 10, sera criada atrav^s de Decreto editado pelo 
Executive, contemplando tambem a forma de atualizagao da mesma.

Paragrafo Primeiro - Os valores estabelecidos na tabela de que trata 0 caput deste 
artigo serao cobrados por hora trabalhada de trator com implementos. ou horas 
maquina.

Paragrafo Segundo - Os valores constantes da tabela referida no caput deste Artigo, 
serao fixados de acordo com os parSmetros e padroes do mercado local.
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Art. 12 - No caso do produtor nao se enquadrar nos crit6rios previstos nos incisos I e 
II, do Art. 5°, o valor a ser cobrado, ser£ o estabelecido na tabela da Secretaria 
Municipal de Assuntos Rurais, Meio Ambiente e Recursos Hldricos de Turmalina.

Art. 13 - Os valores arrecadados serao depositados em conta especifica, e formarao 
um fundo a ser utilizado para custeio e continuidade do Programa.

Art. 14 - Todos os servigos ser§o inspecionados antecipadamente e acompanhados 
por tecnico da Secretaria Municipal de Assuntos Rurais, Meio Ambiente e Recursos 
Hidricos de Turmalina, que emitir^ parecer sobre a viabilidade ou nao do servigo.

Paragrafo Unico: Apos a execugao dos servigos, ocorrera tambdm o acompanhamento 
por parte deste tecnico, para avaliagio dos servigos realizados.

Art. 15 - A secretaria Municipal de Assuntos Rurais, Meio Ambiente e Recursos 
Hidricos de Turmalina, podera propor a efetivagao de convenio com entidade que 
possua objetivos comuns para execugao do presente Programa.

Art. 16 - Fica vedada qualquer atividade da patrulha, em areas de preservag^o 
permanente e/ou reserva legal, em conson§ncia com as legislagdes Federais, 
Estaduais e Municipais.

Paragrafo Onico: Fica vedada tambdm, a atividade em areas de forte aclive, com 
pedras e/ou materiais que impegam os trabalhos, danifiquem os equipamentos ou 
coloquem em risco os operadores.

Art. 17 - Sera elaborado cronograma de atendimento, de acordo com as datas de 
inscrigdes dos interessados, levando-se em consideragao o planejamento e 
possibilidade de atendimento, conforme a viabilidade das condigdes climaticas, 
umidade do solo, relevo e estagio das culturas, permitindo-se alteragao da ordem de 
atendimento visando a melhor estrategia de trabalho e rendimento dos servigos.

Art. 18 - Aos operadores das m^quinas, n§o cabera realizar servigos de carga, 
descarga e abastecimento de rnSquinas com sementes, fertilizantes e calcario, ficando 
estas fungdes a cargo dos produtores solicitantes.

Art. 19 - Os operadores somente poderSo aplicar defensives agricolas, identificados e 
recomendados, mediante apresentagao de Receitu^irio Agrondmico.

Art. 20 - Durante a execugao dos servigos, sera preenchido o formuldrio "Parte Diaria" 
anotando, com base no registro do Horimetro da mdquina, as boras 
trabalhadas, sendo que ao final do mesmo, sera apurado o total, para fins de 
pagamento, colhendo-se as assinaturas do operador, do produtor e do tecnico 
responsive!, a quern cabera providenciar a cobranga pelos servigos prestados.
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Art. 21 - Ao final dos servigos. apurado o total de horas trabalhadas, e de acordo com 
o enquadramento do produtor, se inscrito ou nao no programa solidario, sera calculado 
o valor a ser recolhido aos cofres municipals.

Art. 22 - A cobranga e o pagamento serao atraves do Documento de Arrecadag§o 
Municipal, (DAM) emitido pela Secretaria Municipal de Finangas, Setor de 
Arrecadagao, em favor da Prefeitura de Turmalina, multiplicando-se as horas 
trabalhadas, apuradas na “Parte Diana" pelo valor estabelecido conforme o art. 10 
desta Lei.

Art. 23-0 prazo de pagamento dos servigos sera de no maximo 15 (Quinze), apos a 
emissao do Documento Municipal de ArrecadagSo (DAM) emitido e retirado no Setor 
de Arrecadagao da Prefeitura.

Paragrafo Primeiro - O nao pagamento no prazo estabelecido acarretara acrescimo de 
multa e juros conforme previsto no Codigo Tributario Municipal, sendo o produtor 
inscrito na Divida Ativa do Municipio, ficando tambem bloqueado para novos pedidos 
e utilizagao deste e de outros programas Municipais, ate a devida regularizagSo.

Paragrafo Segundo - A multa descrita a vaiida para todos os tipos de servigos.
Art. 24 - Os recursos orgamentahos e financeiros para a realizagao do Programa 
Municipal de Mecanizagao Agricola, deverao esta previstos no PPA, LDO e LOA.

Art. 25 - Alem das hipoteses formalmente previstas, a presente Lei podera ser 
regulamentada, no que mais for necessario, por decreto do Executive Municipal.

Art. 26 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 27 - Revogam-se as disposigdes em contrario.

Turmalina/MG., 28 de fevereiro de 2014.

£iimdC4*iiir^ro?opes 

Prefeito Municipal
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