
 

Lei Municipal nº 660/2014, de 30 de setembro de 2014. 

 

 

Dispõe sobre os serviços 

de horas/máquina do 

Município, e dá outras 

providências.      

 

A Prefeita Municipal de Santa Cecília do Sul/RS, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, FAZ SABER que o Poder Legislativo Municipal 

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

realizar serviços de máquinas aos produtores rurais do 

Município de Santa Cecília do Sul, na forma estabelecida 

nesta Lei. 

 

Parágrafo único - Os serviços somente serão para munícipes 

produtores rurais que estejam com inscrição de produtor 

rural/bloco modelo 15, atualizado, junto ao Município de 

Santa Cecília do Sul. 

 

Art. 2º. O Poder Executivo Municipal poderá efetuar serviços 

particulares de máquinas, que serão prestados por meio da 

Secretaria de Obras ou Agricultura, para adequação de 

lavouras e propriedades. 

 

§ 1º - O beneficiado promoverá o pagamento pela prestação 

dos serviços junto a Tesouraria Municipal. 

 

§ 2º - Todo o munícipe que pretender utilizar os serviços 

particulares de máquinas deverá recolher junto a Tesouraria 

Municipal os seguintes valores: 

 

MÁQUINA VALOR 

Caminhão R$ 2,00 por quilometro 

Escavadeira hidráulica R$ 160,00 por hora 

Pá carregadeira R$ 130,00 por hora 

Retroescavadeira R$ 130,00 por hora 

Trator agrícola R$ 60,00 por hora 

 

§ 3º - Em conformidade com o Código Tributário Municipal, 

para pagamento em até 30 (trinta) dias os valores do § 2º 

sofrerão uma redução de 60% (sessenta por cento). 

 



§ 4º - Serão isento de pagamento os serviços de 

terraplanagens, realização de silos para silagens, limpeza de 

silos para silagem e aviários, restauração de entradas das 

propriedades dos munícipes e serviços destinados às 

associações comunitárias que integram este município de Santa 

Cecília do Sul, na seguinte proporção: 

 

I – Terraplanagens em geral, realização de silos 

para silagem e limpeza de silos para silagem e aviários: 01 

(uma) hora/máquina para cada 20m² (vinte metros quadrados); 

 

II – Nas demais hipóteses: 30 (trinta) 

horas/máquinas por ano. 

 

§ 5º - Os valores do § 2º serão atualizados anualmente pelo 

IGP-M FGV ou outro índice que vier a substituí-lo, mediante 

decreto do poder executivo. 

 

Art. 3º. O munícipe interessado no programa de que trata 

esta Lei encaminhará pedido por escrito indicando o local a 

ser realizado os serviços e os equipamentos utilizados, bem 

como a quantidade de horas estimadas, o qual deverá ser 

protocolado com vista ao seu atendimento e controle. 

 

Art. 4º. Para os fins desta Lei, a análise e deliberação 

sobre o pleito será feito pela Administração Municipal, ou 

Secretaria devidamente designada, à vista da realidade 

sócio-econômica local, a disposição das máquinas e da 

capacidade financeira do Município, para o cumprimento das 

respectivas ações. 

   

Art. 5º. O atendimento dos requerimentos para realização dos 

serviços obedecerá, preferencialmente, à ordem em que forem 

apresentados, ressalvados os casos urgentes, assim 

reconhecidos pelo Poder Executivo, sempre condicionado às 

disponibilidades financeiras. 

 

Art. 6º. As despesas decorrentes da presente Lei, correrão 

por conta das dotações consignadas na Lei-de-meios em 

execução. 

 

Art. 7º. O Executivo Municipal regulamentará por decreto 

esta Lei, no que couber, inclusive a atualização dos valores 

dos serviços. 

 

Art. 8º. O disposto nesta Lei fica incluído na Lei do 

Plurianual e na LDO do presente exercício. 

 



Art. 9º. Ficam revogadas as Leis Municipais nº 31/2001, 

150/2003 e 187/2004. 

 

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Gabinete da Prefeita Municipal, 30 de setembro de 2014. 

 

 

 

Jusene C. Peruzzo, 

Prefeita Municipal 

 

Registre-se e publique-se.             

 

Jones Ademar Rech 

Secretário Municipal de Administração 


