
                                   LEI N°°°° 445/2002                                                   de 03 de setembro de 2002. 
  

“ESTABELECE NORMAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A 
PARTICULARES COM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA, e dá 
outras providências”. 

 

HARDI MILTON EICKHOFF, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. 
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte; 

 
 

LEI: 
 
Art. 1° - O Poder Executivo Municipal, visando ao bem-estar da população e ao progresso do 

Município e objetivando aumento da produtividade nas propriedades rurais, fica autorizado a prestar serviços 
aos munícipes com equipamentos da Patrulha Agrícola do Município mediante pagamento de preço público. 

Art. 2º - Ficam estabelecidos os valores para cobrança de serviços realizados com equipamentos da 
Patrulha Agrícola a seguir discriminados: 
I – Enfardadeira – R$ 0,15 (quinze centavos) por fardo produzido; 
II – Segadeira – R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por hectare cortado; 
III – Enfardadeira com Segadeira – R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) por fardo produzido; 
IV – Distribuidor de Esterco – R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta centavos) por tanque de 5.000 litros aplicado; 
V – Trator MF 275 – 12 (doze) litros de óleo diesel por hora. 
VI – Conjunto de Fertirrigação – R$ 20,00 (vinte reais) por hora motobombeada. 

Art. 3º - Os serviços obedecerão às seguintes normas: 
I – atendimento aos interessados de acordo com a ordem de inscrição junto a Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio-Ambiente e Desenvolvimento Econômico, ou de acordo com a região por questão de 
economia (distância/deslocamento); 

II – depósito antecipado, pelo interessado, na Tesouraria do Município, do valor aproximado do 
correspondente ao serviço a ser realizado, observado os seguintes valores mínimos: 

a) Enfardadeira – 100 (cem) fardos; 
b) Segadeira – 1 (um) hectare; 
c) Enfardadeira com Segadeira – 100 (cem) fardos; 
d) Distribuidor de Esterco – 10 (dez) tanques de 5.000 litros; 
e) Trator MF 275 – 1 (uma) hora; 
f) Conjunto de Fertirrigação – 1 (uma) hora. 
III – Executado o serviço, o particular complementará o pagamento, junto a Tesouraria do Município, 

do valor restante dos serviços registrados; 
IV – O transporte dos equipamentos correrá à conta do interessado, quando for o caso. 
Art. 4º - O Poder Executivo reajustará, por Decreto, o preço dos serviços a serem prestados, para 

manter sua correlação com o custo. 

 Art. 5° - Será dispensado o pagamento dos serviços prestados quando abrangidos por projetos e 
programas especiais constantes de lei de incentivos industriais, agro-industriais ou de outra espécie. 

 Art. 6° - O Poder Executivo instituirá os necessários controles para cumprimento do disposto nesta Lei. 
Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em 
03 de setembro de 2002. 
 
 

HARDI MILTON EICKHOFF 
        Prefeito Municipal         

             Registre-se e Publique-se: 
 

    Adriana Cristine Mäger 
                              Sec. Mun. de Administração e Planejamento 


