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Instrução Normativa Conjunta Departamento de Agricultura, Departamento de 

Obras e Departamento de Planejamento nº 01/2018. 

 

Estabelece normas sobre a utilização de 

máquinas, equipamentos e servidores do 

Município de Agronômica em Áreas de 

Preservação Permanente, áreas de reserva legal, 

áreas com recursos naturais e com a existência 

de animais e arvores nativa. 

 

Os Departamentos de Agricultura, Obras e Planejamento, resolve: 

 

Resolve: 

 

1 – Com o objetivo de instruir os servidores lotados nestes departamentos quando 

prestarem serviços em áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal, áreas 

com recursos naturais e com a existência de animais e arvores nativa, estabelece que.    

 

 Art. 1º - Quando da realização de algum serviço em propriedade privada, 

constatar o servidor que se trata de uma das hipóteses acima, deverá o mesmo 

interromper o serviço, ainda que o cidadão tenha pagado pela hora de 

máquina/equipamento, e solicitar que seja apresentado o documento que autorize o 

serviço naquele local. 

 

Parágrafo Primeiro. Caso o cidadão não apresente o documento solicitado, deverá o 

servidor solicitar a presença do Diretor do Departamento que está lotado, para que esse 

delibere sobre o serviço a ser executado.  

Parágrafo Segundo. A não observância dos procedimentos descriminados acima 

importa na responsabilidade civil, criminal e administrativa do servidor que executar o 

serviço.     

 

Art. 2º - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Agronômica/SC, 03 de Agosto de 2018. 

 

 

Cristiano Rosa     Flavio Luis Tschumi 

Dir. Dep. de Agricultura    Dir. Dep. de Obras 

 

 

Sergio Rudolf 
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