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                        DECRETO MUNICIPAL Nº 1.284/2019 

 

"Dispõe sobre cobrança de serviços 

prestados com equipamentos rodoviários do 
Município.” 

 

 

RITA DE CÁSSIA CAMPOS PEREIRA, Prefeita Municipal de 

Muitos Capões – RS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a 

autorização contida no parágrafo único do artigo 5º da Lei Municipal nº 462, de 28 de 

fevereiro de 2007 e artigo 20 da Lei Municipal nº 761, de 17 de outubro de 2013. 
 

DECRETA: 

 

Art. 1º - A prestação de serviços disciplinada no art. 1º da Lei 

nº 462/2007 fica condicionada ao pagamento de preço público, pelo usuário, conforme 

fixado no art. 2º do presente Decreto. 

 

Art. 2º - Os preços públicos pela prestação de serviços com 

equipamentos rodoviários do Município são os estabelecidos a seguir: 

 

Especificação 

EQUIPAMENTOS 

Valor/hora Valor/Km rodado 

Trator R$   70,00 ----- 

Retroescavadeira R$   70,00 ----- 

Motoniveladora  R$ 100,00 ----- 

Rolo Compactador R$ 100,00 ----- 

Draga R$ 150,00 ----- 

Caminhão  -------- R$ 2,00 

 

Art. 3º - Os serviços de que trata o art. 1º da Lei nº 462/2007 

serão realizados somente por servidores municipais e obedecerão as seguintes normas: 

 

I - os serviços serão prestados de acordo com o cronograma 

das Secretarias de Obras e Planejamento e Agricultura, Indústria e Comércio; 

 

  II - somente serão prestados quando os equipamentos 

estiverem sem ocupação nos serviços próprios do Município do horário de expediente, 

salvo em situação de urgência, à critério do Executivo; 
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   III - dependerão de despacho autorizativo do(a) Prefeito(a) ou 

dos Secretários de Obras e Planejamento, Agricultura, Indústria e Comércio ou agente 

municipal a quem for delegada essa atribuição; 

 

IV - O munícipe interessado na prestação dos serviços de que 

trata este artigo encaminhará pedido por escrito indicando e quantificando o serviço 

pretendido e a estimativa de horas a serem trabalhadas, o qual será protocolado com vista 

ao seu atendimento e controle; 

                                      

                                       V - após o deferimento da solicitação, os serviços serão 

realizados obedecendo os critérios de preferência, oportunidade e economicidade; 

 

    VI - Se, para a execução dos serviços, algum maquinário 

precisar mudar de localidade, exigindo a utilização de prancha para seu transporte, o 

pagamento desta ficará a cargo do particular; 

 

    VII - o interessado deverá realizar o pagamento até 30 (trinta) 

dias da realização dos serviços. 

 

Art. 4º - Estão isentos de qualquer pagamento, os seguintes 

serviços: 
 

  I - construção, ampliação ou melhorias em aguadas ou 

pequenas barragens, destinadas ao consumo humano ou dessedentação de animais, de 

primeira necessidade; 

 

            II - serviços de melhorias e/ou acascalhamento de estradas ou 

trechos de até 200m (duzentos metros) de extensão, para propriedades de no máximo 50 

ha (cinquenta hectares), cujo trecho é utilizado para escoamento da produção primária ou 

que se encontrem em estado de difícil acesso; 

 

  III - serviços nas propriedades em que os particulares cederem, 

gratuitamente ao Município, cascalheiras para ser utilizadas nas estradas municipais; 

 

           IV - serviços de patrolamento de estradas ou trechos dentro de 

propriedades privadas, no limite de até 2 km. 

 

          § 1º No caso dos serviços referidos no inciso III, será observado 

o critério da proporcionalidade entre os serviços a serem realizados e a quantidade de 

cascalho cedido. 

 

          § 2º Os serviços de patrolamento tratado no inciso IV refere-se 

ao realizado somente com a utilização de patrola, sem a necessidade de colocação de 

qualquer outro material ou equipamento rodoviário. 

 

                 § 3º Ainda que os serviços sejam isentos de pagamentos, 
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deverão ser antecedidos de requerimento contendo todos os elementos informativos 

condizentes com a matéria em referência e obedecer ao cronograma de serviços a 

particulares.  

 

Art. 5º - Os serviços de que trata o art. 12, III da Lei nº 

761/2013, igualmente, serão realizados somente por servidores municipais e obedecerão 

às seguintes normas: 

§ 1º - Aos requerentes que se enquadrarem como beneficiários 

dos incentivos previstos na referida norma, sobre os valores constantes na Tabela referida 

no art. 2º, sobre o total dos serviços, a título de subsídio, incidirão os descontos a seguir: 

 

a) produtores com a área de até 20ha (vinte hectares) terão 

desconto de até 80% (oitenta por cento); 

 

  b) produtores com a área de até 30ha (trinta hectares) terão 

desconto de até 70% (setenta por cento); 

 

  c) produtores com a área de até 40ha (quarenta hectares) terão 

desconto de até 60% (sessenta por cento); 

 

           d) produtores com a área de até 50ha (vinte cinquenta hectares) 

terão desconto de até 50% (cinquenta por cento); 

 

           e) produtores com a área de até 60ha (sessenta hectares) terão 

desconto de até 40% (quarenta por cento); 

 

           f) produtores com a área de até 100ha (cem hectares) terão 

desconto de até 20% (vinte por cento). 

 

 

Art. 6º - O valor do pagamento dos serviços referidos no art. 

5º deste Decreto, consistirá na diferença entre o total do serviço prestado e o subsídio 

respectivo e deverá ser adimplido:  

 

a) Para os incentivos prestados nos meses de janeiro, fevereiro 

e março o pagamento deverá se dar até o dia 30 de abril do ano em curso; 

 

          b) Para os incentivos prestados nos meses de abril, maio e junho 

o pagamento deverá se dar até o dia 31 de julho do ano em curso; 

 

           c) Para os incentivos prestados nos meses de julho, agosto e 

setembro o pagamento deverá se dar até o dia 30 de outubro do ano em curso; 

 

               d) Para os incentivos prestados nos meses de outubro, novembro 

e dezembro o pagamento deverá se dar até o dia 31 de janeiro do ano em subsequente. 
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Art. 7º - Nenhum pagamento será devido pelos tomadores dos 

serviços aos operadores dos equipamentos e máquinas do Município. 

 

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES, 23 de janeiro de 

2019. 

 

 

RITA DE CÁSSIA CAMPOS PEREIRA 

                         Prefeita Municipal. 
 
 

 




