
 

 

 

LEI MUNICIPAL Nº 095/2001, de 10 de Setembro de 2001. 

        

 

Dispõe sobre os valores de hora máquina, implementos e 

equipamentos,  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, implementos e 

equipamentos obedecerão o disposto nesta Lei. 

 

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

implementos e equipamentos, de propriedade ou cedidos ao município de Novo Xingu,  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. 

 Trator agrícola, sem implementos/equipamentos: R$ 9,00 (nove reais) por 

hora trabalhada; 

 Trator agrícola, com implementos/equipamentos: R$ 12,00 (doze reais) por 

hora trabalhada; 

 Equipamentos, sem trator agrícola: R$ 3,00 (três reais) por hora trabalhada; 

 Trator sobre esteiras: R$ 50,00 (cinqüenta reais) por hora trabalhada; 

 Caminhão caçamba: R$ 20,00 (vinte reais) por hora trabalhada;  

 

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

serviços efetuados. 

 

Art. 4º - O pagamento deverá ser realizado junto à 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. 

 



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

do Executivo Municipal, no período compreendido entre o primeiro e o décimo dia útil de cada ano, 

com base na variação do IGPM – FGV do ano anterior, publicado pelo Governo Federal ou outro 

índice de correção que venha substituí-lo. 

 

Art. 4º - Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar 

serviços isentos de cobrança para dar suporte à Projetos de incentivo à Produção Agropecuária, 

comercial e Industrial dentro do território do município de Novo Xingu. 

 

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. 

 

Art 7º - Fica revogada a Lei Municipal nº 021/2001, de 31 de 

Janeiro de 2001. 

 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 10 de Setembro de 2001.    

 

 

 

                                      

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 
 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

          GELCIO MARTINELLI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 

 


