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PROJETO DE LEI Nº 097, DE 02 DE AGOSTO DE 2013. 
 

Estabelece normas para realização 
de serviços particulares com 
equipamentos e máquinas do 
Município e dá outras providências. 
 

Art. 1º. A Administração Municipal visando ao bem-estar da população do 
Município e objetivando incentivar as construções particulares, o aumento da 
produtividade rural, a melhoria das condições de escoamento da produção, a 
irrigação e drenagem para recuperação de áreas, a açudagem, o saneamento 
básico e a saúde pública, fica autorizada a prestar serviços aos munícipes com 
equipamentos e máquinas do Município mediante o pagamento de preço 
público. 
 
Art. 2º. Os serviços de que trata o Art. 1º serão realizados, exclusivamente, por 
servidores públicos municipais e obedecerão as seguintes normas: 
I – os serviços serão prestados somente quando os equipamentos e máquinas 
estiverem sem ocupação nos serviços próprios do Município ou, a critério do 
Prefeito Municipal, fora do horário de funcionamento das repartições 
municipais; 
II – atendimento aos interessados de acordo com a ordem cronológica geral de 
inscrição e requerimento, ou de acordo com a ordem de interessados de 
determinada região em face de comprovada economia 
(distância/deslocamento); 
III – despacho autorizativo do Prefeito Municipal ou do agente a quem for 
delegada essa atribuição; 
IV – depósito antecipado pelo interessado na Tesouraria do Município, do valor 
correspondente ao serviço a ser realizado, observado o mínimo de 01 (uma) 
hora de serviço; 
V – não ter o interessado débitos perante a Fazenda Municipal. 
 
Art. 3º. O interessado na prestação dos serviços de que trata esta Lei 
formalizará requerimento conforme o inciso II do Art. 2º, especificando e 
quantificando, por estimativa, os serviços prestados. 
§ 1º. É fixado em, no máximo 10 (dez) horas para cada requisição de serviço e 
em casos excepcionais, este número poderá ser excedido para o término do 
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serviço já iniciado, sendo acrescido em 20% (vinte por cento) do valor fixado 
por hora de serviço de cada equipamento ou máquina. 
§ 2º. Havendo hora excedida nos termos do parágrafo anterior, deverá o 
requisitante quitar o seu débito até o 15º dia do mês subsequente ao do 
serviço prestado. 
 
Art. 4º. O Poder Executivo, por Decreto, fixará e reajustará o preço dos 
serviços a serem prestados, sempre que necessário, bem como regulamentará 
esta Lei no que couber. 
 
Art. 5º. Nenhum pagamento será devido pelos tomadores dos serviços aos 
operadores dos equipamentos máquinas do Município. 
Parágrafo único. O Poder Executivo instituirá os necessários controles para o 
cumprimento do disposto nesta Lei. 
 
Art. 6º Será dispensado o pagamento dos serviços prestados quando 
abrangidos por projetos e programas especiais constantes de lei e incentivos 
industriais, agroindustriais ou de outra espécie, bem como situações de 
emergência ou de calamidade pública. 
 
Art. 7º As receitas e despesas decorrentes da presente Lei correrão nas 
dotações orçamentárias próprias de cada Secretaria Municipal. 
 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, especialmente a Lei nº 2.527, de 29 de abril de 
2005. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, aos 02 dias do mês de agosto 
de 2013. 
 
 

LUIZ AFFONSO TREVISAN, 
Prefeito Municipal. 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Rua General Osório, 200–CEP 96900-000– SOBRADINHO– RS  

CNPJ 87.592.861/0001-94  –  Fone (51)3742.1098 – Fax (51)3742.1545– 
E-mail: administracao@sobradinho-rs.com.br – site: www.sobradinho-rs.com.br 

“Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida.” 
 

mailto:administracao@sobradinho-rs.com.br


 
 
 
 
 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Ofício nº 480/2013/SMA                         Sobradinho, RS, 02 de agosto de 2013. 
 
Ilustríssima Senhora 
MAXCEMIRA DE PELLEGRIN TREVISAN 
Muito Digna Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
SOBRADINHO – RS. 
 

Senhora Presidente: 
 
Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, 

encaminhamos o Projeto de Lei nº 097, que estabelece normas para realização 
de serviços particulares com equipamentos e máquinas do Município e dá 
outras providências. 
 

Justifica-se o Projeto em razão da necessidade de 
atualização da legislação pertinente à realização de serviços para particulares 
por servidores públicos municipais e com equipamentos e máquinas do 
Município objetivando incentivar as construções particulares, o aumento da 
produtividade rural, a melhoria das condições de escoamento da produção, a 
irrigação e drenagem para recuperação de áreas, a açudagem, o saneamento 
básico e a saúde pública, além de proporcionar maior controle dos gastos 
públicos e evitar o inadimplemento. 

 
Contando com a aprovação deste projeto, em 

regime de urgência, despedimo-nos. 
 
Atenciosamente, 
 
 
LUIZ AFFONSO TREVISAN, 
Prefeito Municipal. 
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