
VALDECI GOMES DA SILVA, Prefeito Municipal 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 Nº 1.869.18, de 06 de fevereiro de 2018. 
 

 
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, abertura de bacias de contenção, construção de esterqueiras, 
dentre outros, para incremento da produção agrícola. 
 
  Art. 2º - Os maquinários para a prestação dos serviços, são 
oriundos de aquisição através do Programa PRODESA, e dos disponíveis 
na Secretaria de Obras e de Agricultura 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 proprietários rurais através de horas máquinas, 
concedendo-se isenção anual de 04 (quatro) horas máquina por 
propriedade rural. 

 



§ 1º – O benefício previsto no caput deste artigo, está limitado 
a concessão de no máximo 12 (doze) horas máquinas por ano a cada 
produtor com inscrição, com o preço especial, previsto no Código 
Tributário do Município. 
   

§ 2º - As horas máquinas prestadas para conclusão dos 
serviços, que excederem ao limite das 12 (doze) 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 Municipal. 
     

Art. 5º - Será concedida isenção anual de 
transporte/fornecimento de duas cargas de pedras/cascalho e duas 
cargas de terra por propriedade rural. 

 
Art. 6º - 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. 7º - Os requerimentos recebidos pela Secretaria de 
Agricultura, serão apreciados em conjunto com a Emater, realizadas 
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. 8º - Servirão de recursos para a cobertura de despesas 

previstas no presente projeto as seguintes rubricas: 
 
ORGÃO:   06 Sec. Agricultura, Indústria, Com. e Meio Ambiente 
UNIDADE:  0601 Gabinete da Secretaria 



FUNÇÃO:   20 Agricultura 
SUB-FUNÇÃO   122 Administração Geral 
PROGRAMA  0004 Desenv. Planejamento e promoção rural 
ATIVIDADE 2045 Manut. das Maq. E veículos da Agricultura 
ELEM. DESP.: 33.9030.0000 (446) Material de Consumo 
   33.9039.0000 (448) Outros Serv. Terc. PJ 
 

Art. 9º - As taxas de execução de serviços da Patrulha 
Agrícola, estão definidas no anexo IX do Código Tributário Municipal 
(Lei Municipal nº 1.847/2017) cuja tabela fará parte integrante desta Lei. 
 
  Art. 10 - A tabela referida no artigo anterior, tem por 
finalidade estabelecer valores às horas de serviços prestados pela 
Patrulha Agrícola, em parâmetros diferenciados da praticada pelo 
Município, para estimular e participar do desenvolvimento das 
propriedades rurais de Almirante Tamandaré do Sul. 
 
  Art. 11 - Os valores previstos na tabela instituída serão 
revistos anualmente, conforme previsto no Código Tributário Municipal, 
pelo índice do IGP-M do período. 
 
  Art. 12 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se a Lei Municipal nº 1.793/2017 e 1.802/2017.  
 

Gabinete do Prefeito, 06 de fevereiro de 2018. 
 

 
                                                                                    Valdeci Gomes da Silva 

                                                                                        Prefeito Municipal 
Registre-se e publique-se 
            Data Supra 
 
Virginia Quadros da Silva 
   Assessora de Projetos 
 



 
 
 

ANEXO IX 
TABELA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA 

PATRULHA AGRÍCOLA 

 
1 – Retroescavadeira (hora/máquina) .. ..............................................R$49,12 
2 – Carregadeira (hora máquina) ................. .. .....................................R$49,12 
3 – Motoniveladora (hora/máquina) ... ...............................................R$61,40 
4 – Trator de esteira (hora/máquina) ... ...............................................R$61,40 
5 – Transporte de terra, entulho, cascalho: 
a) caminhão eixo simples ... ...................................................................R$24,56 
b) caminhão eixo duplo (truque)  .. ......................................................R$42,98 
6 - Abertura e fechamento de valas: 
a) Com asfalto final por metro linear .. ................................................R$18,42 
b) Idem em vias com pré-asfalto por metro linear . ...........................R$12,28 
c) Idem em vias com paralelepípedos por metro linear .................. R$12,28 
d) Idem em vias de terra ou encascalhada por metro linear .............R$6,14 
7 – Rolo compactador .......................................................................... R$49,12 
8 – Escavadeira hidráulica ................................................................... R$76,75 
9 – Trator agrícola com pneus .............................................................R$36,84 
10 – Concha de retroescavadeira ..........................................................R$6,14 

 

Obs. O transporte da escavadeira hidráulica ficará a cargo de cada produtor. 

 

 

 

 

 

 

 


