
LEI MUNICIPAL N.º 1658, DE 19 DE ABRIL DE 2017. 
 
“Estabelece tarifa de cobrança pelo uso de 
maquinário e próprios do município e dá outras 
providências”. 
 

PREFEITO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO, Estado do Rio 
Grande do Sul, 

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte:  

-   LEI   - 
 

Art. 1º – A presente lei estabelece as tarifas para cobrança pelo uso 
do maquinário e próprios municipais, fixa valor de hora máquina e concede incentivos 
aos setores produtivos. 
 
   Art. 2o - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fixar os 
valores das horas máquinas e caminhões para os serviços executados em propriedades 
particulares, produtores rurais e demais contribuintes residentes no município, voltados 
à melhoria das condições básicas das propriedades. 
 
   Art. 3o - Os valores de que trata esta lei serão cobrados na forma a 
seguir exposta: 
   I – retroescavadeira:   R$     50,00 a hora trabalhada; 
   II – trator de esteiras:   R$   100,00 a hora trabalhada; 
   III – motoniveladora:   R$   100,00 a hora trabalhada; 
   IV – pá-carregadeira:   R$     50,00 a hora trabalhada; 
   V – mini-carregadeira:   R$     30,00 a hora trabalhada; 
   VI – escavadeira hidráulica:  R$   110,00 a hora trabalhada; 
   VII – rolo compactador: ________ R$     80,00 a hora trabalhada; 
 
   Art. 4o - Os serviços executados por caminhões caçambas, serão 
cobrados por carga de material transportado, ficando estabelecidos os seguintes valores; 

I – caminhão caçamba simples: R$  50,00 a carga; 
II – caminhão caçamba trucado: R$ 80,00 a carga, sendo este 

transporte realizado dentro do âmbito do Município; 
   § 1º – Os serviços serão prestados somente a agricultores ou 
contribuintes que têm propriedade e/ou talão de produtor no Município e não tenham 
débito junto ao fisco municipal.  
   § 2º – Os serviços prestados por trator de esteiras e escavadeira 
hidráulica, quando terceirizados e contratados pelo Município terão um subsídio de 33% 
(trinta e três por cento), até o limite de 4 (quatro) horas por contribuinte. A 
retroescavadeira terá subsídio de 45% (quarenta e cinco por cento). O restante será pago 
pelo proprietário direto a empresa prestadora de serviços.  
   § 3º – O atendimento às demandas de serviços de horas máquina 
será efetivado mediante levantamento prévio da estimativa de horas para cada serviço. 
Quando o serviço demandar mais horas do que o estimado, as horas de excesso serão 
pagas em até trinta dias. 



   § 4º – O Município, de acordo com o cronograma de execução de 
obras realizará o serviço solicitado no pedido junto a Secretaria de Obras, cujo o 
pagamento será realizado em até 30 dias após a realização das obras. 
 
   Art. 5o – Todos os serviços, cuja execução tiver duração inferior a 
uma hora serão tarifados ao custo mínimo o equivalente a uma hora trabalhada. 
 
   Art. 6o – Quaisquer isenções e incentivos para realização de serviços 
de máquinas do Município, serão objetos de lei próprias para cada programa, com as 
especificações de cada projeto. 
 
   Art. 7o - Os pedidos de serviços deverão ser solicitados na Secretaria 
de Obras, Viação e Serviços Públicos e a execução dos mesmos obedecerá ao cronograma 
próprio do órgão, que levará em consideração a ordem da solicitação e a regionalização 
do serviço, para seu melhor atendimento. 
   Parágrafo único – A prestação de serviços com máquinas e 
caminhões da municipalidade, para os fins previstos nesta lei, somente serão efetuados, 
após observada a preferência que deve ser dada às instituições, comunidades e aos 
serviços de caráter público. 
 
   Art. 8o - Os valores estabelecidos para os serviços prestados com as 
referidas máquinas e caminhões serão atualizados anualmente por Decreto do Executivo 
Municipal, que também limitará o número de horas por contribuinte quando a procura 
for maior que a demanda. 
 

Art. 9o - Após a execução dos serviços o beneficiário assinará nota 
das horas executadas, o qual será o documento hábil para posterior pagamento, ou em 
caso contrário lançamento do débito na Secretaria da Fazenda do Município. 

 
Art. 10 - Fica alertado aos beneficiários dos serviços municipais e 

que também aderirem a Programas Agrícolas subsidiados pelo Município, a não usarem 
mão de obra infantil ou adolescentes nas propriedades. 

   
Art. 11 - São formalmente revogadas as leis 1255/ e 1409/. 
 
Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO,  
em 19 de Abril de 2017. 

 
 
 

PAULO JOEL FERREIRA 
     Prefeito Municipal 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
OSMAR GHISLENI 
Secretário Adjunto da Administração 
e Planejamento. 


