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LEI MUNICIPAL Nº 021/2001, de 31 de Janeiro de 2001. 

        

Dispõe sobre os valores de hora máquina a serem cobrados, pela 

Prefeitura, no Município de Novo Xingu - RS. 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica vigente, 

que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º -  Os valores de hora máquina obedecerão o disposto nesta 

Lei. 

 

Art. 2º - Fica estabelecido que os valores de hora máquina, a 

serem cobrados na efetuação de serviços particulares nas propriedades de nosso município, serão os 

seguintes: 

 Motoniveladora: R$ 20,00 (vinte reais) por hora 

trabalhada; 

 Pá carregadeira: R$ 20,00 (vinte reais) por hora 

trabalhada; 

 Retro-escavadeira: R$ 10,00 (dez reais) por hora 

trabalhada. 

 

Art. 3º - Se efetuará devedor o responsável pelo requerimento dos 

serviços efetuados. 

 

Art. 4º - O pagamento deverá ser realizado junto a tesouraria da 

Prefeitura com prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a realização do serviço. 

 

Art. 5º - O não pagamento do devido implicará em lançamento 

dos valores em dívida ativa. 
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Art. 6º - A correção dos valores será efetuada através de Decreto 

do Executivo, na data do primeiro dia útil de cada ano, com base no montante total de aumento do 

combustível, utilizado pelas máquinas,  realizado no ano anterior. 

 

Art. 4º - Ficarão isentos de cobrança os serviços efetuados na 

abertura de valas para o armazenamento de silagem. 

 

Art. 5º - Os recursos arrecadados, através da cobrança dos 

referidos serviços, serão contabilizados como Receita Orçamentária do Município. 

 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 31 de Janeiro de 2001.    
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