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LEI N°2401 DE MARCO DE 2019.

Altera a Lei nO2230, de 23 de marco de 2017, que "Dlspoe
sobre 0 Programa de Desenvolvimento Rural - PDR, que visa
fomentar a agricultura e pecuarla do municipio de Planalto", e
da outras providenclas,

A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PLANAL TO, ESTADO DO
PARANA, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

• Art. 1°. Ficam alterados os arts. 3°,4°,5°,6°,7° e Anexo I, que passam a ter a seguinte
redacao:

Art. 3° - 0 Programa de Oesenvolvimento Rural - POR sera implementado em todas as
comunidades da zona rural do municipio e podere ser executado com mequines do
proprio municipio, ou mequines de empresas terceirizadas etreves de contreteceo por
processo licitetono.

Paragrafo primeiro - Os interessados em aderir ao "Programa de Oesenvolvimento
Rural- PORn deverao se cadastrar junto as Secretarias Executoras do Programa.

Paragrafo segundo - A Secretaria de Agricultura e a de Services Rooovierios dara
ampla publicidade ao Programa de Oesenvolvimento Rural - POR.

•• Art. 4° 0 agricultor ou pecuarista que for atendido pelo Programa, somente tere direito
a novo subsfdio quando do retorno da equipe squete setor, ressalvado setvicos
urgentes para possibilitar 0 escoamento da produqao agropecuaria.

Art.5° Pooereo se beneficiar dos services propostos por esta Lei, os agricultores que
atenderem aos seguintes requisitos cumulativamente:

I - estar quites com a Fazenda Municipal;
/I - exercer atividades relacionadas a agricultura e pecuene;
11/- ser proprietario, errendeterio, parceiro, ou meeiro de area rural localizada no
Municipio de Planalto, de no maximo 04 (quatro) moduios fiscais, nos termo da Lei nO
11.326 de 24 de julho de 2006;
IV - possuir bloco de notas de produtor rural do municipio de Planalto e emitir nota
de todos os produtos vendidos;
V - apresentar a comproveciio da vacina da febre aftosa, brucelose, turbeculose, e a
comproveceo de exames, quando se tratar de pedido para a pecuetie;
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VI - apresentar as licences ambientais ou eutotizecoes dos orgaos competentes, para
os services em que essas sejam necesseries.
Paragrafo unico: Para a concessso do beneficio previsto nessa lei, sera realizado
vistoria pela equipe tecnice, a fim de verificar in loco 0 preenchimento dos requisitos
estabelecidos na presente lei.

Art. 6° - Os agricultores e pecuaristas que se enquadrem nos requisitos do programa
tereo direito a 03 (tres) horas mequine anuais para realizaqao de services em suas
propriedades, e 05 (cinco) horas especificamente para services de Trator de Pneus
com terraceador de arrasto, ficando a seu critetio a forma de utilizaqao das mesmas.

Pereqreto primeiro - 0 referido subsidio recebido pelo agricultor e pecuarista, sera
uti/izado na prestaqao de servlcos mequines: pa carregadeira, trator de esteira,
escavadeira hidraulica, retro escavadeira e trator de pneus.

Paragrafo segundo - Os services a serem realizados com amparo nesta Lei e que
dependam de ticence ambiental dos orgaos competentes, somente serao executados
epos a eoresemecso da respectiva licence.

Pereqreto terceiro - Os services a serem utilizados para modutos produtivos ou
eqroinaustnes, aeverso observar as regras estabelecidas na Lei 225612017.

Art. r 0 valor dos services sao equeles definidos no Anexo I desta lei.

Paragrafo Primeiro - 0 pagamento de horas mequines subsidiadas, quando
executadas por empresas particulares, sera feito diretamente as mesmas, mediante
apresentaqao de Nota Fiscal emitida em nome do Municipio de Planalto, a qual devers
estar vistada pelo Secreteno da Secretaria Executora, tendo anexa a relaqao dos
beneficierios com 0 numero de horas efetuadas;

Pereqreto segundo - 0 visto do Secretetio da Secreta ria Executora na nota fiscal
setvire como atestado de que 0 setvico descrito foi efetivamente prestado, sob inteira
responsabi/idade da autoridade atestadora.

Paragrafo terceiro - Quando os services forem executados por empresas terceirizadas
e se fizer necessetio exceder os limites meximos anuais do programa, estabelecidos
por esta Lei, a continuidade dos mesmos ou fornecimento de materiais sera de inteira
responsabilidade do beneficia rio, que devers ajustar 0 pagamento dos mesmos
diretamente com a empresa terceirizada.
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Pereqreto Quarto - 0 restante das horas que ultrapassar os services subsidiados,
executados por mequines do municipio, sereo pagos pelo valor integral da hora, no
prazo de 30 (trinta) dias, ap6s a realizayao dos services, recolhidos etreves de GR ao
Tesouro Municipal, nao podendo ultrapassar 2 (duas) horas.

Paragrafo Quinto - 0 atraso no pagamento retro mencionado sera incluido na divida
ativa do municipio impedindo 0 beneticierio de usufruir de qualquer programa
municipal.

Art. 2° . Fica alterado 0 anexo I que passa a ter a seguinte redacao:

ANEXO I
TABELA DE PRE90S DE HORAS MAQUINAS PDR

TlPO DE MAQUINA PRE90EM UFP
PA CARREGADEIRA 8,84

RETRO ESCAVADEIRA 5,52
TRATOR DE PNEUS 5,52

ESCAVADEIRA HIDRAuLiCA 10,63
TRATOR DE ESTEIRA 11,90

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes
em contrario .

• Gabinete do Prefeito do Municipio de Planalto, Estado do Parana, ao 1° de marco de
2019.
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