
LEI MUNICIPAL N.º 1701, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017. 
 

“Altera a redação dos parágrafos 2º, 3º e 4º 
do Art. 4º, acrescenta parágrafo 5º no mesmo 
art. e altera redação do Art. 7º, da Lei 
Municipal nº. 1658, de 19 de abril de 2017, 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 – E dada a nova redação ao Parágrafo 2º do Art. 4º, da Lei 

Municipal n.º 1658, de 19 de Abril de 2017, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"§ 2º – Os serviços prestados por trator de esteiras e escavadeira 
hidráulica, quando terceirizados e contratados pelo Município terão auxílio de: trator de 
Esteira - R$ 100,00 (cem reais) a hora; Escavadeira - R$ 110,00 (cento e dez reais) a 
hora; retroescavadeira terá subsídio de 50% (cinquenta por cento). O restante será pago 
pelo proprietário direto a empresa prestadora de serviços, que deverá fornecer Nota 
Fiscal dos serviços prestados." 

 
Art. 2º - E dada nova redação ao Parágrafo 3º, do Art. 4º, da Lei 

Municipal n.º 1658, de 19 de Abril de 2017, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"§ 3º – O atendimento às demandas de serviços de horas máquina 
será efetivado mediante levantamento prévio da estimativa de horas para cada serviço." 

 
Art. 3º - E dada nova redação ao Parágrafo 4º, do Art. 4º, da Lei 

Municipal n.º 1658, de 19 de Abril de 2017, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"§ 4º - O Município, de acordo com o cronograma de execução de 
obras realizará o serviço solicitado no pedido junto a Secretaria de Obras e Secretaria 
da Agricultura, cujo pagamento será realizado em até 30 dias após a realização das 
obras." 

 

Art. 4º - Acrescenta Parágrafo 5º ao Art. 4º, da Lei Municipal n.º 
1658, de 19 de Abril de 2017:  

"§ 5º - Estão isentos do pagamento os serviços de escavações para 
colocação fossas sépticas." 

 



Art. 5º - E dada nova redação ao Art. 7º, da Lei Municipal n.º 1658, 
de 19 de Abril de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7o - Os pedidos de serviços deverão ser solicitados nas 
Secretarias de Obras, Viação e Serviços Públicos e Secretaria da Agricultura e Meio 
Ambiente 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." 

 

Art. 6º – Os demais artigos da Lei Municipal n.º 1658, permanecem 
inalterados. 

 
Art. 7º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO,  
em 08 de Novembro de 2017. 
 
 
 

PAULO JOEL FERREIRA 
     Prefeito Municipal 

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


