
DECRETO Nº 3.846, DE 09 DE JANEIRO DE 2013. 
  
 
Dispõe sobre o Incentivo para o Desenvolvimento Rural no 
Município de Louveira. 

 
 
NICOLAU FINAMORE JÚNIOR , Prefeito do Município de 
Louveira, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 98, XIV, da Lei Orgânica do Município; 
 
Considerando o artigo 98, XXVI da Lei Orgânica do Município de 
Louveira; 
 
Considerando a Lei Municipal n° 2244/2012; 
 
Considerando o que consta no procedimento administrativo n° 
01145-162/2013; 
 
Decreta: 

 
Art. 1º Fica autorizada a realização de serviços em imóveis de 

propriedade particular objetivando o preparo do solo, a melhoria das condições de cultivo e 
exploração nas mesmas, bem como para a abertura e manutenção das estradas de produção do 
Município, a título de incentivo às atividades agrícolas (área do setor primário responsável pela 
produção de bens de consumo, mediante o cultivo de plantas e da criação de animais como gado, 
suínos, aves, entre outros). As atividades de preparo de solo devem ser regidas pelas normas de 
boas práticas agrícolas, enquanto a abertura e manutenção de vias de acesso devem ser realizadas 
dentro do contexto de preservação ambiental, privilegiando a construção de sistemas de 
drenagem, redução de velocidade e contenção das águas pluviais visando à conservação de solos 
na propriedade beneficiada, de forma integrada com as estradas, carreadores e as propriedades 
vizinhas. 

 
§ 1º A execução dos serviços previstos no caput deste Decreto será 

realizada com máquinas agrícolas próprias da municipalidade. 
 
Art. 2º Será autorizada a utilização do serviço de manutenção de 

estradas de produção, desde que observados os seguintes critérios: 
 

§ 1º São consideradas estradas de produção, nas propriedades rurais 
do Município de Louveira, aquelas que dão acesso às residências, aviários, pocilgas, galpões e 
armazéns de produtos agrícolas, às lavouras de cultura permanentes ou anuais, ou qualquer outra 
atividade econômica desenvolvida no âmbito rural. 

 
§ 2º Com relação ao serviço de abertura e manutenção de vias no 

interior de propriedades particulares do produtor rural, deverá observar o limite máximo de 3 
(três) quilômetros. 
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 Art. 3º Competem aos proprietários rurais, arrendatários e demais 
possuidores, usuários do sistema viário rural municipal: 

 
I - permitir o desbarrancamento, a qualquer época, para os serviços 

de adequação das estradas na largura equivalente ao necessário para manutenção das respectivas 
estradas, sem qualquer ônus ao Município de Louveira, observando-se as disposições contidas no 
Código Florestal; 

 
II -  implantar os sistemas de conservação de solos nas suas 

propriedades, de forma integrada com a estrada e as propriedades vizinhas; 
 
III -  contribuir com os serviços de adequação e manutenção das 

estradas rurais municipais, sendo de suas responsabilidades removerem cercas sempre que 
necessário, sem qualquer ônus ao Município de Louveira; 

 
Art. 4  º Será autorizada a realização de roçada, gradagem, aração, 

subsolagem, terraplenagem, escavação e outros serviços que visem a implementação e/ou 
adequação da atividade rural em acordo com a legislação ambiental. 

 
§ 1º Os serviços de que trata o caput deste artigo era limitada a 

quantia de até 10 (dez) horas por máquina, limitado ao número máximo de 30 (trinta) horas, na 
soma total dos serviços por ano. 

  
Art. 5º A realização dos serviços destinados as atividades descritas 

no presente Decreto, serão precedidos de análise e orientação de técnicos da administração 
municipal, quanto a sua viabilidade de implantação. 

  
Art. 6º Para ter direito a utilização das maquinas agrícolas próprias 

da municipalidade, o produtor rural deverá: 
 
I – possuir cadastro atualizado junto a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico; 
 
II -  comprovar que explora economicamente sua propriedade, 

através da apresentação do talão de produtor, sendo que este deve conter movimentação através 
da comercialização de produtos agropecuários com emissão das respectivas notas, ou 
documentos que venham a substituí-la; 

 
III –  não estar inadimplente com a Fazenda Municipal; 
IV – executar as práticas de conservação de solo e águas na 

propriedade, em conformidade com as orientações técnicas e a legislação vigente; 
 
V – após determinado prazo fixado pelos técnicos da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico poderá ser realizada vistoria do local para comprovação da 
utilização do serviço para finalidade proposta: plantio, conservação de vias ou construções rurais. 
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Art. 7º A operacionalização da prestação dos serviços de máquinas 
e equipamentos a particulares obedecerão aos procedimentos definidos pelo Município para 
atendimento das necessidades individuais. 

 
§ 1º O produtor rural devidamente qualificado deverá protocolar 

requisição do serviço junto à Divisão de Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico informando a operação desejada, os equipamentos a serem utilizados e uma 
expectativa de horas de trabalho. A Divisão de Agricultura enviará num prazo de 3 (três) dias um 
técnico para avaliação da solicitação. Estando a solicitação em acordo com as normas de boas 
práticas agrícolas e com a legislação ambiental será agendada uma data para execução do 
serviço, data essa que pode ser alterada em função de problemas mecânicos, pessoais ou 
climáticos que prejudiquem a perfeita execução do serviço solicitado. 

 
§ 2º Fica vedado o atendimento de pedidos particulares fora das 

regras pré-definidas, exceto àqueles destinados ao atendimento de exigências legais na área do 
meio ambiente, entre os quais as escavações para enterro de animais mortos e aberturas de fossas 
sépticas e, ainda, em situações de emergência ou calamidade pública.  

 
§ 3º Fica restrito à condução e manuseio das maquinas agrícolas 

próprias da municipalidade, aos servidores do município de Louveira, devidamente habilitado 
para função, para a execução do serviço solicitado pelo produtor rural. 

  
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Louveira, 09 de janeiro de 2013. 
 
 
 
NICOLAU FINAMORE JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
 
Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 09 de 

janeiro de 2013. 
 
 
ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração 


