
“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego” 

Lei nº 989/2010 
 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar 
serviços particulares com máquinas e equipamentos 
do Município e dá outras providências. 

 
 

AURIO ANDRÉ COSER, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso de suas atribuições legais; 

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

a seguinte Lei. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar serviços particulares com 

máquinas e equipamentos do Município. 

Art. 2º Os serviços de: terraplangem para construção de moradias, aviários, pocilgas, salas de 

ordenha, galpão para alimentação de bovinos, estufas e/ou galpões de fumo; recuperação de estradas, 

inclusive para escoamento da safra de grãos; abertura de pequenos reservatórios de água; enterrar 

animais (vacas, porcos, frangos) por se tratar de saúde pública; abertura de piscinas para 

armazenamento de dejetos animais; e, construção de silos para armazenamento de alimentos para 

animais, serão realizados gratuitamente aos agricultores, como forma de incentivo. 

Art. 3º Os demais serviços serão cobrados conforme tabela abaixo: 

- Caminhão – R$ 30,00 à hora; 

- Escavadeira Hidráulica – R$ 80,00 à hora; 

- Motoniveladora – R$ 40,00 à hora; 

- Pá-carregadeira – R$ 60,00 à hora; 

- Retroescavadeira – 40,00 à hora. 
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Parágrafo único. Os equipamentos da Patrulha Agrícola (distribuidor de adubo orgânico seco e 

líquido e a broca) serão utilizados pelos agricultores sem nenhum custo, mediante agendamento junto a 

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 

Art. 4º Revogadas as disposições em contrário, especialmente as Leis Municipais nº 144/98 e 

300/2000, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e dez. 
 
 
 

Aurio André Coser 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Plínio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


