
Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA·

lEI MUNICIPAL N°. 1.54412016

"Dispõe sobre a prestação de serviços de horas-máquinas
subsidiada pelo Município, fixa a tarifa por hora de serviço
prestado pelas máquinas e equipamentos rodoviários do
Município aparticulares e dá outras providências."

SAUl ANTONIO DAL FORNO RECK. Prefeito Municípat de Dona Francísca, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei Orgânrca do Munidpio. FAZ SABER que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou eeu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1°. O Poder Executivo Municipal fica obrigado a cobrar para realizar trabalhos com
veículos e equipamentos rodoviários do Município a particulares.

Arf. 2'l. A prestação de serviços de hora-máquina em favor das uomades familiares dos
produtores rurais do município e dos contribuintes residentes no perímetro urbano será de acordo com a
presente lei.

Art. 3°. A unidade familiar do produtor rural do município e o Contribuinte do Perímetro
Urbano terão direito a prestação de serviços de até 06 horas-máquina porexercíclo financeiro. sendo
concedido um subsídio de 50% (cinqüenta por cento}.

Parágrafo Único - Somente será liberado o uso de mais horas-máquina. sem subsldío,
caso houver disponibilidade do serviço.

Art. 4°. Os vaforesauferidos a título dos serviços prestados nos termos da presente teí
deverão ser empregados para cobrir os custos de combustíveis, manutenção e conservação dos
equipamentos e das máquinas utilizadas.

Art. 5°. As tarifas por hora de serviço prestado, com cobrança antecipada. terá corno
base os seguintes valores:

1-Trator Agrícola .

11- Trator carregador .

lU - Motoniveladora .

IV - Refroescavadeira .

V - Escavadeira Hidráulica. ..

VI- Caminhão Caçamba
Capacidade 06 ~ (por m3) ...•

VII - Caminhão Caçamba
Capacidade 10m3 (por m3

) .•.•

VIU - Caminhão Caçamba
Capacidade 12m3 (por m3

) ..•..

Até 6 horas (50%desc.)

'. R$ 40.00 .

R$100.00 .

R$100,OO .

R$100,OO .

R$200.00 .

R$20,00

R$50.00

R$ 50,00

R$50.00

R$100,00

.:j

R$ 0,60 < .. : R$ O,30km

R$ 1,20 " ~.'! R$0,60km

·R$ 1.40 .." . R$0,70km
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§ 1° - O transporte dos equipamentos e máquinas correrá por conta do Interessado.
§ 21> - Os preços serão reajustados para manter correlação com o custo, sempre que um dos

elementos componentes deste sofrer majoração.

Art. 6°. Nos serviços que derem causa a impacto ambiental a execução do trabalho fíea
condicionado a respectiva licençado órgão competente.

Art. -,o. O Cronograma de atendimento dos serviços pagos será de.finido peta Secretaria
Municipal da Agricultura com base na disponibiltdade das máquinas, levando em conta a urgência, tipo de
serviço, a ordem cronológica dos pedidos pagos e a proximidade das máquinas do localevttanda
desperdícios em deslocamentos das máquinas nas estradas.

Parágrafo Único - A Secretaria Municipal da Agricultura poderá cancelar temporariamente novos
pedidos de máquinas se a demanda for maior do que a capacidade de atendimento, evitando assim longo período
de espera de atendimento dos pedidos já pagos.

Art. SO. O pagamento dar-se-á antecipadamente, devendo ser <tepositado na Tesoerana do
Município de acordo com o número de horas solicitadas pelo interessado.

M.9°. Ficam isentos de pagamento os seguintes serviços:
r.,Saneamento: considera-se os serviços de abertura de fossas, sumidouros e esterqueiras;
fi - Abastecimento de água potável no meio rural: considera-se os serviços de abertura de' fontes

d'água e vatetas para enterrar tubulação de condução de água para consumo humano;
111 - Atividades de Programas específicos onde a prefeitura estabelece como contrapartida o

atendimento com máquinas públicas ou outras definidas pelo Conselho Municipar de Agricultura e
Desenvolvimento Rural ou definidas por legislação;

IV - Situação de emergência ou estado de calamídade pública;
V - Atividades para munícipes comprovadamente carentes definidos a critérios do Conselho

Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Art. 10. A regulamentação da presente lei caberá ao P
Decreto.

1.128/2009.

Outubro de 2016.
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