
 
 

LEI MUNICIPAL N. 528/2005 
 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
REALIZAR SERVIÇOS A TERCEIROS E DEFINE OS 
VALORES A SEREM COBRADOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 

 
 
JUVENTIL MAFALDA SANTOS, Prefeito Municipal de Sagrada 

Família – RS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal em seu art. 27, III, faz saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1.- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar 
serviços particulares para os cidadãos residentes e domiciliados no Município de 
Sagrada Família, com máquinas e equipamentos rodoviários de propriedade do 
Município, a seguir discriminados e mediante pagamento antecipado dos valores a 
seguir fixados, pela prestação do serviço.  

 
§ 1º- Os referidos serviços que consta neste artigo, não 

prejudicará a concessão gratuita relacionada no art. 177 da Lei Orgânica Municipal. 
§ 2º- Os serviços serão executados aos particulares de que trata 

o presente artigo, de acordo com a disponibilidade do Município e por ordem de 
inscrição e pagamento dos serviços a serem executados. 

§ 3º- Os controle dos serviços a serem executados é de 
responsabilidade das Secretarias Municipais de Obras e Agricultura, que terão uma 
ficha de controle das horas efetivamente realizadas a particulares, nas quais 
deverão conter o dia, local, hora, tipo de serviço realizado e nome do beneficiário. 

§ 4º- Os serviços somente serão executados mediante 
pagamento prévio junto a tesouraria municipal, devendo o interessado apresentar o 
comprovante do efetivo pagamento no momento da realização do serviço, até o 
limite máximo de 06 (seis) horas. 

 

Art. 2.- Os valores a serem cobrados por hora para realização 
dos serviços a particulares com máquinas e equipamentos rodoviários, bem como o 
valor do quilometro rodado (km), serão os seguintes:  

Equipamento e/ou Veiculo Valor por hora ou quilômetro rodado 

I – Motoniveladora R$ 80,00 a hora de serviço 

II – Retroescavadeira R$ 40,00 a hora de serviço 

III – Trator sobre esteira R$ 85,00 a hora de serviço 

IV – Caminhão Basculante R$ 1,00 por quilômetro rodado 

V – Pá- Carregador R$ 55,00 a hora de serviço 

VI – Trator Agrícola com implemento R$ 35,00 a hora de serviço 



 
Parágrafo Único – O valor da hora máquina e do quilômetro 

rodado será corrigido anualmente de acordo com a variação do IPCA, por meio de 
Decreto Executivo.   

 
Art. 3º-  A realização dos serviços de que trata a presente Lei, 

visam, proporcionar de acordo com a disponibilidade do Município na sua realização, 
o desenvolvimento do Município, seja na agricultura, seja em outras áreas de 
interesse comum. 

Art. 4º- As despesas decorrentes da presente Lei, serão 
atendidas pelas dotações orçamentárias próprias. 

 

Art. 5.- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário em especial a Lei Municipal nº 239/1997. 

 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA EM 06 DE JANEIRO DE 2005. 

 
 

JUVENTIL MAFALDA SANTOS 
Prefeito  Municipal 

 
 
 
Registre-se e Publique-se 
 
DÍLSON DE QUADROS 
Sec. Mun. da Administração  

 


