
 

 

DECRETO N.º 044/2019 

DATA: 07/03/2019 

 

SÚMULA: Regulamenta a Lei Municipal n.º 

1.899/2014 de 29/12/2014 que institui o Programa 

Porteira Adentro, e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHÃO, Estado 

do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nas atribuições que lhe foram 

conferidas pelo Artigo 76, Inciso IV da Lei Orgânica do Município,  

 

DECRETA: 

Art. 1°. Fica regulamentado nos termos deste 

Decreto o Programa "Porteira Adentro", instituído pela Lei Municipal n.º 1.899/2014 de 29 de 

dezembro de 2014, que tem como objetivo auxiliar na execução de obras de infraestrutura, 

destinado a fomentar a atividade rural, atendendo as necessidades básicas, 

preferencialmente nas pequenas propriedades rurais localizadas no Município de Pinhão - 

PR. 

 

Art. 2º. Os serviços executados de acordo com os 

objetivos do programa terão os seguintes valores: 

I - Caminhão - Valor equivalente a 15 (quinze) Unidade Fiscal Municipal – UFM, por “hora 

equipamento trabalhada”. (UFM: 6,12) 

II - Trator de Esteira - Valor equivalente a 15 (quinze) Unidade Fiscal Municipal – UFM, por 

“hora equipamento trabalhada”. (UFM: 6,12); 

III - Pá Carregadeira - Valor equivalente a 15 (quinze) Unidade Fiscal Municipal – UFM, por 

“hora equipamento trabalhada”. (UFM: 6,12). 

IV – Retroescavadeira - Valor equivalente a 20 (vinte) Unidade Fiscal Municipal – UFM, por 

“hora equipamento trabalhada”. (UFM: 6,12) 

V – Escavadeira Hidráulica - Valor equivalente a 33 (trinta e três) Unidade Fiscal Municipal – 

UFM, por “hora equipamento trabalhada”. (UFM: 6,12) 

 

Art. 3°. Será concedida carência de tempo, na 

execução dos serviços, conforme abaixo: 

I - Retroescavadeira - 2 (duas) horas para quem faz parte de alguma Associação Rural. 

II - Escavadeira Hidráulica - Não será concedido carência de tempo; 

III – Trator de Esteira - Não será concedido carência de tempo; 

IV – Pá Carregadeira - Não será concedido carência de tempo; 

 



 

 

Art. 4º. As atividades pertinentes ao Programa 

Porteira Adentro, serão de coordenação e responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Pecuária. 

 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na presente 

data, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Nº 219/2018, de 

18/09/2018. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, 

Estado do Paraná, em 07 de Março de 2019. 

 


