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LEI ORDINÁRIA Nº 832/2021 
 
 
 
 
Tiago Maciel Baltt, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes desde município que 
o Plenário da Câmara de Vereadores Aprovou e eu Sanciono a seguinte Lei: 
 
INSTITUI E REGULAMENTA O PROGRAMA “PORTEIRA ADENTRO” O ATENDIMENTO 
E INCENTIVO AOS AGRICULTORES E SITIANTES DO MUNICIPIO DE BALNEÁRIO 
PIÇARRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
Art. 1º. Fica homologada a criação do "PROGRAMA PORTEIRA  ADENTRO”, que autoriza 
o poder executivo a efetuar os serviços a seguir especificados, com máquinas, 
equipamentos do Município ou contratados, instituindo o programa municipal de incentivo 
aos produtores rurais, mediante pagamento pecuniário, com a observância das regras 
contidas nesta leis, sendo o objetivo: 
 
  
I-O Fortalecimento da agricultura familiar e agronegócio no município; 
 
II-Parceria e adoção de práticas de preservação ambiental nas propriedades rurais; 
 
III-O incentivo e expansão do turismo rural e ecológico; 
 
IV-A parceria público privado, com incentivo ao desenvolvimento; 
 
V-A participação da entidade publica de forma ativa com os munícipes; 
 
  
Art. 2º. Fica autorizado o Chefe do poder Executivo a efetuar serviços a seguir 
especificados, com máquinas, equipamentos e mão de obra do município ou contratado 
sob a LEI 8666/93, mediante o pagamento de preço público observadas as normas 
estabelecida nesta lei, com o objetivo de fomentar e incentivar a área da agricultura. 
  
I-Serviços consoantes a terraplenagem; 
  
II-Abertura, manutenção, conservação, patrolamento de estradas, acessos, vielas, becos 
a dentro de propriedade de agricultores e sitiantes deste município; 
  
III- Realização de sistema de drenagem, sem o fornecimento de material, somente de hora 
máquina. 
 
IV-Fornecimento de equipamento para transporte de base de macadame, brita, barro e 
outros materiais que atenda a construção de vias de acesso. 
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V-Construção e limpeza de estradas e acessos, limpeza de açudes ou lagoas em 
funcionamento; 
 
VI-Outros serviços que possam trazer melhorias para as propriedades rurais, dentro das 
possibilidades e disponibilidade de equipamentos da secretária de serviços urbanos 
rurais. 
 
§ 1º: Os serviços desenvolvidos através do programa criado nesta Lei poderão ser 
prestados diretamente com máquinas e equipamentos de propriedade do Município, ou 
terceirizados, nos termos da Lei Federal n. 8666/93, podendo ainda ser utilizados 
máquinas e equipamentos recebidos de outros órgãos federais ou estaduais, mediante 
convênio. 
 
§ 2º: Para a realização das atividades discriminadas nos incisos I e II com exceção à 
limpeza, é necessária a apresentação da autorização ambiental no ato do pedido de 
inscrição ao serviço. 
 
§ 3º: A prestação dos serviços será concedida aos produtores rurais no limite estipulado 
de até 10 (dez) horas de máquinas por contratação. 
 
Art. 3º. Para se beneficiar do referido programa, o requerente deverá atender aos 
seguintes requisitos: 
 
I- Ser proprietário, posseiro legal da gleba, 
 
II-Ser proprietário legal do imóvel no modelo condomínio de lote, em área de rural do 
município; 
 
III- Ter como renda principal as atividades de agricultura e afins; 
 
IV- Ter domicilio residencial na cidade de Balneário Piçarras; 
 
V- Apresentar as CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO MUNICIPAL; 
 
VI- Apresentar as licenças ambientais quando cabível ao serviço, sendo este de 
responsabilidade exclusiva do proprietário do imóvel; 
 
VII-Quando for o caso, apresentar Memorial Descritivo sucinto do projeto a ser 
incentivado, com ART, e quando necessário, o respectivo Licenciamento ambiental; 
 
Parágrafo único: Quando a atividade prever o licenciamento ambiental, é de 
responsabilidade do proprietário do imóvel, buscar, fornece e/ou apresentar as licenças 
ambientais, no âmbito de construção de dique, abertura de vala, terraplenagem e outras 
atividades que se enquadrem na legislação vigente, passível de regulamentação 
ambiental. 
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 Art. 4º fica estabelecido que a prioridade de atendimento é o agricultor, havendo a 
disponibilidade de equipamento e tempo, será atendendo os demais munícipes, 
moradores da região rural, conforme artigo da presente lei. 
  
Art. 5° Fica estabelecidos os limites de serviços por hora trabalhada, sendo: 
  
§ 1º A prestação dos serviços será concedida aos produtores rurais no limite estipulado 
de até 10 (dez) horas totais por vez de contratação; 
 
§ 2º O limite máximo de 10 horas por vez, refere-se à utilização de apenas uma máquina 
ou o somatório de serviços de máquinas diferentes. 
 
§ 3º A contratação de equipamento para transporte de material (macadame, barro etc), 
fica fixado no limite de até 5 horas. 
  
Art. 6° Fica estabelecido os parâmetros para solicitação dos serviços, bem como a ordem 
democrática para atender o agricultor interessado na prestação de serviço, preservando 
o princípio da igualdade e isonomia. 
 
I-O munícipe deverá preencher o requerimento (modelo em anexo) de solicitação do 
serviço público. 
 
II-Será emitido a uma guia para pagamento, de acordo com as informações colocada no 
requerimento; 
 
III-O munícipe solicitante só poderá ser beneficiado pelo programa caso cumpra os 
requisitos estabelecido na referida legislação; 
 
IV-Caso haja alguma pendência que impeça a solicitação do serviço, o interessado deverá 
primeiramente regularizar a situação, e somente após isto, sua solicitação de serviço será 
cadastrada e contemplada conforme o cronograma estabelecido pela secretaria; 
 
V-O produtor que utilizar o limite estipulado de horas, equipamentos/máquinas e ou 
material de um determinado serviço, só poderá realizar uma nova solicitação após a 
regularização e será atendido conforme cronograma e solicitação. 
 
VI-Caso o produtor não utilize todas as horas estipuladas em um determinado serviço, 
este poderá realizar outra solicitação até que o limite de horas equipamento/máquinas e 
ou material seja atingida. 
 
VII-O produtor deverá realizar a solicitação do serviço com antecedência mínima de 5 dias 
antes do atendimento, tendo em vista que o cronograma será semanal, de subsequência. 
VIII-Solicitações posteriores ao prazo determinado no inciso (V) serão cadastradas, mas 
somente serão contempladas com o serviço, no período subsequente em que as 
máquinas retornarem para esta Região. 
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Parágrafo único: Para os serviços de patrola (motoniveladora), trator carregadeira e rolo 
compactador, os serviços serão realizados obedecendo à programação da Secretaria de 
Obras e conforme as máquinas estiverem realizando trabalhos na comunidade do 
agricultor inscrito. 
Art. 7° Fica estabelecido que o atendimento ao agricultor, será realizado por ondem de 
solicitação, sendo que nos casos, onde temos solicitação de serviço próximos, este 
poderá ser atendido conforme decisão do gestor da pasta, visando sempre a otimização 
dos recursos públicos, sendo: 
 § 1º Os serviços de interesse público terão prioridade sobre os particulares. 
§ 2º Os serviços de emergência terão prioridade sobre os demais. 
§ 3º Os serviços de emergência caracterizam-se pela necessidade de: desobstruir vias 
públicas e acessos as propriedades, causadas por desmoronamentos de solo; viabilizar a 
retirada de cargas vivas e enterro de animais mortos, reconstruir taludes de barragens, 
tanques e açudes destruídos por enchentes ou com risco de rompimento e situações 
similares às descritas acima que exijam tais serviços. 
§ 4º Em casos de emergência, os maquinários necessários para o serviço serão 
deslocados para este local, independentemente do serviço que estiverem realizando. 
 
Art. 8° Fica estabelecido que é de responsabilidade do beneficiário a conferencia das 
horas trabalhada, conforme assinatura na ficha de “controle hora máquina e operador” 
(modelo em anexo). 
  
§ 1º: O beneficiário se responsabilizara sobre a prestação dentro de sua propriedade e 
quando o equipamento estiver a serviços de sua propriedade, estando a cargos do referido 
conferindo o horímetro de máquina, e ou km rodado. 
 
§ 2º: Não será contabilizado o transporte, fora de propriedade e até a propriedade, bem 
como a distância e quilometragem rodante; 
 
§ 3 º Para transporte de material, será contabilizado a distância a partir da propriedade, 
bem como o retorno da mesma; 
 
 Art. 9° A secretaria de obras, tem a autonomia de retirar o maquinário de uma propriedade 
antes do término do serviço em casos de necessidade de conserto ou manutenção 
periódica, conforme programação da Secretaria. 
§ 1º Após o conserto e/ou manutenção á máquina deverá retornar à mesma propriedade, 
caso os serviços ainda estiverem sendo realizados ou seguir para outra propriedade de 
outra Região/ propriedade conforme a programação. 
 
§ 2º Os solicitantes que pedirem serviços de máquinas que estiverem quebradas deverão 
aguardar o conserto do equipamento para serem beneficiados, respeitando o cronograma 
de atendimento estabelecido pela secretaria. 
 
§ 3º Quando o equipamento solicitado, não estiver disponível no quadro de equipamentos 
próprios, e não estiver disponível por contratação de processo licitatório, o solicitante 
deverá aguardar até a regularização do mesmo seja sanado. 
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Art. 10 Fica estabelecido que o PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO fornecerá 
equipamentos por hora de trabalho, por equipamento. 
 § 1º O munícipe agricultor, pagará o valor de 50% do preço médio de mercado nos 
equipamentos próprios, com a finalidade de custeio de manutenção, combustível, 
transporte e mão de obra, tendo em vista que o agricultor pagará por hora trabalhada, 
conforme tabela em anexo; 
 
§ 2º A atualização dos preços por equipamento será regulamento via decreto municipal 
anualmente; 
  
Art. 11 Os equipamentos do PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, serão utilizados para 
fins exclusivamente agrícola ficando vedada a utilização para outras finalidade, não 
especificada na presente Lei, vedado ainda o empréstimo de equipamentos. 
 
 Art. 12 Os equipamentos, maquinas e implementos só poderão ser usados em serviços 
para os quais estejam tecnicamente capacitados, sendo vedado a autorização, ou o uso 
do equipamento de forma a colocar o operador, o equipamento, e ou a vida de outros em 
risco. O uso, o desvio, ou o atendimentos para atividades arriscadas e inadequado, fica 
sob a pena de responder por danos causado ao bem público, bem como demais sanções 
administrativas. 
  
Art. 13 O serviços a serem realizados, devem preservar o equipamento público, sendo totalmente livre de 
tocos, pedras e afloramento de rochas e quaisquer outros materiais que possam danificar os equipamentos, 
e ou colocar em risco o operador e outros. 

Art. 14 Fica estabelecido a recusa por parte do gestor e/ou operador, sob avaliação de 
técnico, de operar em local que possam comprometer o equipamentos, como os citados 
no Art°12 e 13 º, bem como locais pantanosos, alagados e etc. 
  
Art. 15 Quando o equipamento disponível for de aquisição por meio de processo licitatório, 
estabelecido pela Lei 8666/93, será aplicado o preço do processo licitatório vigente do 
exercício, podendo ser regulamento por decreto municipal. 
 
Art. 16 Ficam impedidos de receber os benefícios previstos nesta Lei, os agentes públicos 
municipais, da administração direta e indireta e autarquia, membros dos Poderes 
Executivo e Legislativo do Município de Balneário Piçarras, mesmo que sejam 
proprietários, posseiros a qualquer título e agricultores. 
  
Art. 17 As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação própria 
do orçamento vigente e exercício subsequentes. 
  
Art. 18 Fica estabelecido que a presente lei, será regulamentada via decreto municipal. 
  
 Art. 19 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
                 
Balneário piçarras 20 de outubro de 2021. 
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TIAGO MACIEL BALTT 
Prefeito Municipal     
  
 
 
 
 
 
 
         
     
  
 


