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Lei nº 1.334/2016 
 
 

Estabelece regras para uso do equipamento 
rodoviário das Secretarias de Obras e Agricultura, no 
município de Vespasiano Corrêa/RS e dá outras 
providências. 

 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande 

do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir regras para uso de equipamento 

rodoviário das Secretarias Municipais de Obras e Viação e Agricultura e Abastecimento, e fixar tabela 

de preços para realização de serviços a terceiros dentro do município de Vespasiano Corrêa/RS. 

Art. 2º Os preços serão fixados de acordo com o tipo de equipamento utilizado, conforme tabela 

abaixo: 

EQUIPAMENTO VALOR R$ P/HORA 
PÁ CARREGADEIRA 50,00 
RETRO ESCAVADEIRA 50,00 
MOTONIVELADORA 60,00 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA 80,00 
CAMINHÃO SIMPLES 30,00 
CAMINHÃO TRUCADO 50,00 

 
§ 1º Os preços serão reajustados anualmente, tendo por base o IGP-M. 

§ 2º O tipo de equipamento a ser utilizado será definido pela Secretaria Municipal de Obras e 

Viação e/ou Agricultura e Abastecimento, após análise da solicitação do serviço. 

Art. 3º Os serviços deverão ser solicitados pessoalmente junto a Secretaria Municipal de 

Agricultura e Abastecimento, através de formulário padronizado emitido pela própria secretaria, 
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devendo ser preenchido, lido e assinado pelo solicitante, a fim de declarar que está de acordo com as 

regras de uso e funcionamento do equipamento, bem como da tabela de preços estipulada para cada 

serviço solicitado. 

Art.4º A execução dos serviços solicitados deverá seguir a ordem dos requerimentos, e o grau de 

urgência de cada serviço, levando-se em conta as condições climáticas e a disponibilidade de 

equipamentos para cada momento. 

§ 1º Os requerimentos serão avaliadas pelo Secretário Municipal, que poderá indeferir o pedido 

se este comprometer as normas legais para sua execução.  

§ 2º O prazo médio para execução dos serviços solicitados será de 30 (trinta) dias úteis, contados 

a partir do requerimento escrito, protocolado junto a Secretaria Municipal de Agricultura e 

Abastecimento. 

Art. 5º Após a execução dos serviços por parte do Poder Público Municipal, o beneficiado terá o 

prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento do uso do equipamento. 

Art. 6º O não pagamento dos serviços dentro do prazo estabelecido no artigo 5º acarretará 

pendência, inviabilizando novas solicitações de serviços. 

Art. 7º O Município concederá um desconto no valor dos serviços, a título de incentivo, para os 

contribuintes que fizerem uso do equipamento descrito no artigo 2º desta Lei. 

§ 1º O desconto será apurado mediante a apresentação de notas fiscais e/ou cupom fiscal por 

parte do contribuinte que usar os serviços do município, de aquisições no comércio varejista local.  

§ 2º As notas fiscais e cupons fiscais somente serão aceitos se forem emitidos por empresas com 

cadastro no Município, e forem das seguintes atividades: Alimentação, vestuário, farmácia, 

agropecuária, construção civil, mecânica, artesanato, bazar, combustíveis e serviços em geral.  
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§ 3º Excetua-se do incentivo as aquisições de insumos utilizados na agricultura, como sementes, 

fertilizantes, defensivos agrícolas e demais congêneres.    

§ 4º A cada R$ 1.000,00 (hum mil reais) de notas fiscais ou cupons fiscais apresentados, o 

incentivo será de 2 (duas) horas de serviços, equivalente ao valor estipulado para retroescavadeira. 

§ 5º Se o contribuinte não comparecer junto ao Poder Executivo Municipal para fazer o 

pagamento e aproveitar o incentivo dentro de 30 (trinta) dias da realização do serviço, perderá o direito 

ao incentivo. 

§ 6º Em hipótese alguma o município pagará o benefício concedido nesta lei ao solicitante, 

mediante a apresentação das notas ou cupons fiscais, estas somente valerão para aproveitar do benefício 

para quitar seu débito, total ou parcial, sendo que as notas fiscais ou cupons fiscais apresentadas não 

acumularão créditos, e se extinguirão no ato da sua apresentação. 

Art. 8º A validade das notas fiscais ou cupons fiscais para fins de habilitação ao incentivo será 

de 6 (seis) meses da data de emissão. 

Art. 9º Os grandes empreendimentos, assim considerados, na área da avicultura, suinocultura, e 

bovinocultura, terão legislação específica para cada caso. 

Art. 10. Serviços de utilidade pública, assim considerados o enterro de animais, 

restabelecimento do sistema de abastecimento de água e serviços comunitários, serão realizados de 

forma gratuita, por se tratar de saúde pública e convívio social. 

Art. 11. Os serviços realizados pela Patrulha Agrícola, composta por distribuidor de adubo 

orgânico, serão realizados de forma gratuita em forma de incentivo à atividade rural. 

Art. 12º. Esta Lei será regulamentada por decreto do Poder Executivo Municipal, no prazo de 60 

(sessenta) dias. 
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Art. 13. Revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 989/2010, 

esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis. 

 
 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Aurio André Coser 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


