
LEI MUNICIPAL Nº 613/2011, de 11 de julho de 2011. 

 

 

Altera o artigo 2º da Lei Municipal nº 292/2005, incluindo a 

máquina Escavadeira Hidráulica na relação de serviços 

cobradas pela Prefeitura e dá outras providências. 

 

 

GÉLCIO MARTINELLI, Prefeito Municipal de Novo Xingu 

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

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

Art. 1º - Fica incluída a prestação de serviços com a 

utilização de máquina escavadeira hidráulica, na relação contida no artigo 1º da Lei Municipal nº 

292/2005, o qual passa a viger com a seguinte a redação: 

 

“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$ 62,26 (sessenta e dois reais vinte e seis centavos) por 

hora trabalhada; 

 Pá carregadeira: R$ 62,26 (sessenta e dois reais vinte e seis centavos) por 

hora trabalhada; 

 Retro-escavadeira: R$ 48,41 (quarenta e oito reais quarenta e um 

centavos) por hora trabalhada. 

 Trator agrícola, sem implementos/equipamentos: R$ 48,41 (quarenta e oito 

reais quarenta e um centavos) por hora trabalhada; 

 Trator agrícola, com implementos/equipamentos: R$ 55,34 (cinqüenta e 

cinco reais trinta e quatro centavos) por hora trabalhada; 



 Equipamentos, sem trator agrícola: R$ 13,81 (treze reais oitenta e um e um 

centavos) por hora trabalhada; 

 Trator sobre esteiras: R$ 116,54 (cento e dezesseis reais cinqüenta e 

quatro centavos) por hora trabalhada; 

 Caminhão caçamba: R$ 55,34 (cinqüenta e cinco reais trinta e quatro 

centavos) por hora trabalhada; 

 Escavadeira hidráulica: R$ 110,00 (cento e dez reais).” 

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
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XINGU - RS, em 11 de julho de 2011. 
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