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LEI N' I.325, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2O2I
Institui o "PrograDa Direto Íra Propriedadc", de

âtendimento

aos hünícipes e dá

outrâs

proYidênciâs,

A

CÂMARA MT]NICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO

PARANÁ, APROVOU

E EU, FABIO

ROBERTO DOS SANTOS, PREFEITO

MUNICIPAL, NO USO DAS ATzuBUIÇÔES QUE ME SÀO CONFERIDAS POR
LEI, SANCIONO E MANDO PROMULGAR A SEGUINTE:

LEI:

A.t.

1". Fica institúdo o "Progiama Direúo na Propricdade", destinado a

fomentar a atividade rural, através de auxilio na execução de obras de infraestrutu.a
atendendo as necessidades básicas das propriedades rurais e urbalas localizadas no

Município de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná.

AÍ. 2'. Serão mantidos

os sewiços de máquinas e equipamentos rodoviiários do

município em propriedades particulares da iírea urbana

e rural, previstos na Lei

4o3/200ô, incluindo escavadeira hidráulica.

At.

3'. Fica o Poder Execütivo autorizado a institui. o programa de subsídio de

horas máquinas para melhorias nas propriedades urbanas e rurais

e

nas empresas

sediadas no município, efetuando a cobrança pelos serviços e cargas de camiúão a

titulo de subsidio para

a execuçâo dos sewiços de caráter particular.

Aí. 4'. Os serviços a serem realizados, além dos previstos na Lei 46312006,
I

II

-

AteEos de lote;
Terraplanagem;

III - Canegamento

e

tanspofie de cargas de terra

.

/
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Art. 5'. As atividades de planejamento, coondenação, quantidade de horas, bem
como a execuÇão do

"Piogradâ Direto na Propriedâde"

serão realizadas pelo Poder

Executivo Municipal, atavés das Secretarias Municipais competentes e, no que couber,
mediante Decreto.

Art.6'. O auxílio

de que trdta o art.

l"

desta

Lei

sená

desenvolvido da seguinte

forma:

I - execução de serviços de abertur4 conservação e recupeÉção de estadas de
acesso e dento das propriedades rurais e urbaoas, incluindo, terrâplanagem,
patrolamento e casÇalhamento;

ll -

rcalizÀçáo

de teraplanagem para

construção

de

empÍeendimentos

agropecufuios e estrufuras agícolas;

III - fomecimento e traispode

IV -

de cascalho e similares e,

silagem, esterqueiÉs, âbenuras de açudes, valas, rincheiras, bueiros e

fossas el

V

outos serviços que cumpram os objelivos do Prcgrama.

Panígrafo único. O fomecimento de cascalho e similares será realizado de forma

gratuita aos produtorcs rurais, limitado a uma quantidade determinada em parecer
técnico de sewidor público competente do Poder Executivo Municipâi.

Art.

7o. Para se beneÍiciar do

referido Programa" o requerente devfií atender aos

seguiítes requisitos:

I - scl proprietiirio,

posseiro ou anendatário/parceiro de propricdade rural ou

urbana:

ll - ter na produção

agropecuária, agrícola

ou agroindustrial sua principal

atividade económica ou meio de subsistência. exceto com relação à propriedade urbana;

t:l
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Itl - seÍ inscrito e encontraÍ-se

com sua hscrição aüva como produtoÍ ruÍal,

exceto com relação à propriedade urbana e,

IV - estar em dia com todos os tributos municipais-

Art. 8'. Todos os serviços deverão ser realizados respeitando-se a legislâção
ambiental, cabendo ao municipe a responsâbilidade pela elaboração e aprovação dos
projetos ambientais junto aos órgãos competentes, com a respectiva licença ambiental,
quândo necessíria.

Art. 9". Os serviços previstos nesta Lei poderão ser executados com maquiniírio

do Município e/ou de terceiros, atetrdendo as disposições legais pertinentes, e/ou por
máquinas e equipamentos de órgãos govemamentais, mediante Convênio ou Conúrcio

Intermunicipal.

Art. 10". O Poder Executivo Municipal,

periodicamente, fani avaliações do

andamento do Programa, visando seu aperfeiçoamento.

§ l'. A

solicitação dos serviços constantes nesta Lei deverá ser efetuada

mediante requerimento protocolado perante o Poder Execútivo Municipal.

§ 2'. O

atendimento das solicitações dos serviços obedeceú

à

ordem

cronológica dos rcquerimentos, ressalvadas as situações de urgênci4 a critério da§
Secretarias competentes, bem como somelÍe serão autorizados após avaliação pela
Secretaria competente e ficando sempre a critédo e conveniência dâ Administsação
Pública Municipal.

§ 3". A execução dos serviços obedecerií à disponibilidade de máquinas

e

equipamertos.

§

4'.

O Poder Executivo poderá limitar o núrnero de horas máquina e de serviços

para cada muÍricipe, a seu critério de avaliação e conv/eniência.
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Art. 11. Os serviços referidos nesta Lei serão remunemdos de acordo com
\alor dâ hora-máquina constântes

o

a seguir:

Equipamento utilizado:

l)
2)
3)
4)
5)

Pá carregadeim e

Retroescavadeim 55 UFM porhora;

Escavadeira Hi&áulica

-

60 UFM por hom;

Trator/Bobcat - 55 UFM por hora;
Trator e Conjunto de Fenação

Carninhão/Caminhão

-

50 LIFM por hora;

Basculante 0l UFM

por

qúlômetro rodado ou 40 UFM por hora utilizad4 a depender do serviço
solicitado;

6)

Implementos

-

quantidade

de dias de

utilização

multiplicado ao valor da difuia.
§

l'.

Seá de 40 UFM o valor dâ diiiria referente ao empÍéstimo de implementos.

§ 2". As diárias cobradas a

titulo de empréstimo de implementos não obstam a

cobrança simultânea da remuneração pelo uso do mâquiniirio necessário pam a sua
operação ou reboque.

§ 3o. O valor do combustível necessifuio à execução do serviço será equivalente
ao preço pago pelo Município ao seu fomecedor.

§ 4'. Serão gratútos os serviços referidos nesta Lei, que para sua realização
necessitaÍem dos seguintes maquiruirios, equipamentos ou veiculos:

I - Moto-niveladora;

tl - Rolo Compactador

e

III - Caminhão Prânchâ. .
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§ 5". Os valores a serem cobrados ao Mrmícipe e constrantes nessa lei, inclusive
de diárias, poderão ser conigidos anualmente segundo o índice oficial (LÍFM), mediante
decreto.

Art. 12. Outros serviços, maquinários e implementos poderão

ser acrescidos ao

programa. com a devidajustificativa e regulamentação via decreto municipal.

Art. 13. Após a realização do serviço, o produtor receberá um boleto com o
prazo de 30 (tdnta) dias para o pagamento.

§

1".

No caso de inadimplênci4 o produtor terá 3 (três) meses para solicitar

emissão de nova guia pam pagamento, acrescida de

juos

a

de mora à taxa de um por

cento ao mês, na forma legal, r: coÍreção monerária segundo

o Índice de Preços ao

Consumidor Amplo Especial - IPCA-E.

§ 2". Passado o

período estipulado no parágrafo anterioÍ,

encamiúado para inscrição em dívida ativa municipal

o débito será

e a devida cobrança.

§ 3'. Sem prejuízo das medidas anteriormente rcferidas, os produtores

que

descumprirem as obrigações constantes da presente Lei ficarão impedidos de utilizar
novamente do maquiftário municipal pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Art. 14. Os seÍviços

necessáÍios pam a melhoria do acesso à propriedade e aos

empreendimentos agropecuários, como o patolaÍlento e cascalhamento, não terão custo
ao agricultor, esf,ecialmente quando caracterizârem manutenção das estiadas rurais,

Parágrafo único. Fica

o

Poder Executivo autorizado a executar reparos de

trechos iotransitíveis das estradas nrais de acesso às âeâs de cultivo ou produção

agropecuári4 danificadas em decorrência do excesso de chuvas, pârâ viabilizar o
escoamento dos produtos e evitar perdâs da produção agropecuária do Município.

Art. 15. As

despesas decorrentes da execução desta

Lei correrão por contâ de

dotações pÍóprias, suplementadas se necepsiirio.

Itl
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Art. 16. O Poder Executivo Municipal,

através

de

dc'creto municipâI,

rcgulamentará no que couber a presente Lei..

AÍt- 17. Estâ Lei entra em vigor na

data de sua publicação, revogando as

disposições confl itantes.

Gabinetc do Prefeito Municipal de Nova l-atanjeiras. 06 de Dczembro de 2021.

FÀBIO ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
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