
EDOHY FERREIRA DA SILVA, Prefeito 
Municipal em exercício de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul. 
 

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono 
e promulgo a seguinte Lei: 

  
LEI MUNICIPAL N° 247.03, 03 de julho de 2003. 

 
Institui a Patrulha Agrícola no 
Município de Almirante Tamandaré do 
Sul, e dá outras providências. 

 
    Art. 1º - Fica instituída a Patrulha Agrícola no 
Município de Almirante Tamandaré do Sul, com a finalidade de prestar 
serviços de construção de açudes, abertura e fechamento de valas, retirada 
de pedras e tocos, para incremento da produção. 
 
    Art. 2º - Os maquinários para a prestação dos 
serviços, são oriundos de aquisição através do Programa PRODESA, e dos 
disponíveis na Secretaria de Obras do Município. 
 
    Art. 3º - Serão beneficiados pela Patrulha Agrícola, 
todos os proprietários rurais, com inscrição de produtor, de áreas dentro do 
Município de Almirante Tamandaré do Sul. 
 
    Art. 4º - Os benefícios previstos no artigo anterior 
serão repassados aos produtores rurais através de horas máquinas em 
serviços, conforme a seguinte tabela: 
 

Produtores enquadrados com até 2 
módulos fiscais 

 2 horas máquinas gratuitas 

Produtor enquadrados acima de 2 
módulos fiscais 

1 hora máquina gratuita 

    § 1º – O benefício previsto no artigo 4º, está 
limitado a concessão de no máximo 6 (seis) horas máquinas por ano a cada 
produtor, com o preço especial, previsto no Código Tributário do 
Município. 
    § 2º - As horas máquinas prestadas para conclusão 
dos serviços, que excederem ao limite das 6 (seis) horas previstas no 



parágrafo 1º, não receberão a redução de preços da Patrulha Agrícola, e 
serão cobradas dentro da tabela de prestação de serviços normal do Código 
Tributário, não podendo exceder o total de 10(dez) horas de serviços 
prestados por produtor. 
     

Art. 5º - O produtor deverá habilitar-se ao serviço 
mediante requerimento à Secretaria da Agricultura, onde deverá constar o 
tipo de serviço a ser prestado, e o número aproximado de horas de serviço. 
 
    Art. 6º - Os requerimentos recebidos pela Secretaria 
de Agricultura, serão apreciados em conjunto com a Emater, feitas vistorias 
dos locais e serviços a serem executados, e quando necessárias licenças 
e/ou liberações legais, correrão à conta do proprietário da área a ser 
trabalhada.    

   Parágrafo único – A liberação dos serviços se dará 
através do Conselho de Desenvolvimento Rural, e somente após o 
proprietário ter desembaraçado toda a documentação necessária quanto a 
licenças ambientais e legais. 

 
Art. 7º - Servirá de recurso para a cobertura de 

despesas previstas no presente projeto as seguintes rubricas: 
ORGÃO:   06 Sec. Agricultura, Indústria, Com. e Meio Ambiente 
UNIDADE:  02 Depto de Agropecuária 
ELEM. DESP.: 20606003142044 Manut. Desenv. Ativ. Depto Agropec. 
 
    Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação e seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2003. 
 

Gabinete do Prefeito, 03 de julho de 2003. 
 
 

 
    Edohy Ferreira da Silva 

                                                                      Prefeito Municipal em exercício 
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         Ana Maria Dias Leal 

Assessora Especial de Gabinete 


