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LEI MUNICIPAL Nº 4.365/2017.

AUTORIZA  A  INCENTIVAR  O
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E A GERAÇÃO
DE  EMPREGO  E  RENDA,  ATRAVÉS  DA
PRESTAÇÃO  A  PARTICULARES  DE  SERVIÇOS
COM VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS  DE  PROPRIEDADE  DO
MUNICÍPIO  OU  TERCEIRIZADOS  DE  FORMA
GRATUITA  OU  ONEROSA,  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI,  Estado do Rio Grande do Sul,
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal
e demais legislação em vigor,

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

Art.  1º Fica  o  Poder  Executivo Municipal  autorizado a incentivar  o
desenvolvimento econômico e social do município e a geração de emprego e
renda, mediante a prestação a particulares, no território do município, ou fora
dele, de forma gratuita, de serviços com veículos, máquinas e equipamentos
rodoviários de sua propriedade ou terceirizados, compreendendo:

a) terraplanagens  para  construção  e/ou  ampliação  de  residências,
comércios,  indústrias  e  instalações  para  a  realização  de  atividades
agropecuárias  (galpões,  estábulos,  pocilgas,  estrumeiras,  aviários,  salas  de
ordenha, etc.), excetuando o transporte de terra.

b) ações para captação de água (bebedouros e afins);
c) abertura e fechamento de valas para a realização de ligação de

água e esgoto em residências, comércios e indústrias.
d) abertura, recuperação, conservação e ensaibramento de estradas

de acesso a lavouras;
e) abertura, recuperação, conservação e ensaibramento de estradas

de acesso a residências e instalações agropecuárias e entorno;
f) serviços  de  transporte  de  pessoas,  materiais  e  bens  de  caráter

social, desportivo ou cultural;
g) abertura, limpeza e fechamento de covas para silagem.

Art.  2º Fica  o  Poder  Executivo Municipal  autorizado a incentivar  o
desenvolvimento econômico e social do município e a geração de emprego e
renda, mediante a prestação a particulares, no território do município, ou fora
dele, de forma onerosa, de serviços com veículos, máquinas e equipamentos
rodoviários de sua propriedade ou terceirizados, compreendendo:

a) limpeza, abertura e/ou construção de açudes;
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b) abertura,  fechamento  e  esgotamento  de  fossas  sépticas  e
sumidouros;

c) abertura e fechamento de covas para sepultamento de animais;
d) transporte de terras;
e) transporte de máquinas e equipamentos;
f) destoque de áreas;
g) limpeza de áreas;
h) terraceamento de áreas;
i) sistematização de solos;
j) regularização de solos;
k) demais serviços pertinentes.

Art. 3º Para a prestação de serviços, a Administração Municipal, de
forma onerosa, adotará a seguinte tabela de valores, podendo ser reajustados
anualmente por Decreto do Poder Executivo, com base na variação dos itens
que compõem o serviço.

Máquina/Equipamento Base da Cálculo Valor em R$
Caminhão Caçamba 
Simples

Até 10 km, ida e volta 30,00

De 10,01 a 20 km, ida e
volta

35,00

De 20,01 a 30 km, ida e
volta

40,00

De 30,01 a 40 km, ida e
volta

45,00

De 40,01 a 50 km, ida e
volta

50,00

Caminhão Caçamba Truck Até 10 km, ida e volta 39,00
De 10,01 a 20 km, ida e

volta
45,50

De 20,01 a 30 km, ida e
volta

52,00

De 30,01 a 40 km, ida e
volta

58,50

De 40,01 a 50 km, ida e
volta

65,00

Escavadeira Hidráulica Hora 120,00
Motoniveladora Hora 52,00
Pá Carregadeira Hora 52,00
Retroescavadeira Hora 52,00
Rolo Compactador Hora 52,00
Transporte de máquinas e
equipamentos  com
prancha  e  cavalo
mecânico

Km rodado (ida e volta) 5,00
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Parágrafo único. Os  valores  pertinentes  deverão  ser  recolhidos  à
Tesouraria da Prefeitura no ato da solicitação dos serviços, de forma antecipada.

Art.  4º Os  serviços  previstos  nesta  Lei  serão  realizados  pelas
máquinas, veículos e equipamentos previstos no artigo anterior, ficando o Poder
Executivo  Municipal  autorizado  a  incluir  novas  máquinas,  veículos  e
equipamentos, para a realização dos mesmos mediante a edição de Decreto do
Poder Executivo Municipal.

Art. 5º Não se incluem no disposto nesta Lei os serviços prestados
com máquinas e equipamentos que compõem as patrulhas agrícolas, os quais
atenderão ao regulamento próprio daquele Sistema.

Art.  6º Para  ter  acesso  aos  serviços  de  que  trata  esta  Lei,  o
beneficiário deverá estar adimplente com o erário municipal.

Art. 7º Os serviços deverão ser solicitados com antecedência junto ao
protocolo  da  Chefia  de  Gabinete  do  Prefeito,  que  verificará  a  situação  de
adimplência  e,  após,  programará  o  seu  atendimento,  preferencialmente
enquadrando-os  nas  rotinas  de  operacionalização  da  prestação  de  serviços
estabelecidos pela Secretaria responsável pela execução.

Art. 8º Nenhum serviço será realizado sem que atenda previamente
às determinações e exigências dos órgãos controladores, de modo especial as
que dizem respeito à conservação e proteção do meio ambiente.

Art. 9º A Secretaria responsável lançará os serviços prestados com
fundamento nesta Lei e emitirá documento comprobatório de sua realização.

Art. 10. A prestação de serviços para obras de maior porte, incluídos
em  programas  específicos  já  existentes  ou  que  venham  a  ser  instituídos,
obedecerão  às  regras  desses  programas  ou  das  leis  específicas  que  os
autorizam, não se aplicando a eles os dispositivos desta Lei.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a dispensar a cobrança dos
serviços  de  máquinas,  equipamentos  e  veículos,  como  medida  de  apoio  ao
enfrentamento  dos  desastres  ambientais  que  motivam  a  emergência  ou
calamidade  pública,  bem  como  aos  contribuintes  carentes,  mediante
comprovação através de estudo/parecer social.

Art. 12. Fica o Poder Executivo municipal autorizado a executar os
serviços  de  que  trata  esta  Lei  em  propriedades  rurais  limítrofes  (divisas
municipais), quando a propriedade rural esteja localizada, de forma contínua, no
território do município de Seberi e no território do município vizinho, desde que
o produtor rural possua inscrição no município de Seberi.

Art.  13. Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  adquirir
materiais (cascalho, terra e similares) para uso direto em obras públicas.
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Art. 14. Fica revogada a Lei Municipal nº 1.544, de 24 de março de
1997.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI – RS, 20 DE DEZEMBRO DE 2017.

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 152/2017

Senhor Presidente 

 Apraz-nos cumprimentá-lo, bem como aos demais Vereadores dessa
Casa Legislativa, oportunidade em que estamos encaminhando o Projeto de Lei
em epígrafe, o qual AUTORIZA A INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E
A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO A PARTICULARES
DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DE
PROPRIEDADE  DO  MUNICÍPIO  OU  TERCEIRIZADOS  DE  FORMA  GRATUITA  OU
ONEROSA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O presente Projeto  tem a finalidade de regulamentar,  apresentar
novas modalidades de prestação de serviços realizados pela municipalidade e
oferecer  serviços gratuitos, quais sejam:  terraplanagens para construção e/ou
ampliação de residências, comércios, indústrias e instalações para a realização
de atividades agropecuárias (galpões, estábulos, pocilgas, estrumeiras, aviários,
salas de ordenha, etc.), excetuando o transporte de terra; ações para captação
de água (bebedouros e afins); abertura e fechamento de valas para a realização
de ligação de água e esgoto em residências, comércios e indústrias; abertura,
recuperação, conservação e ensaibramento de estradas de acesso a lavouras;
abertura, recuperação, conservação e ensaibramento de estradas de acesso a
residências e instalações  agropecuárias  e entorno;  serviços de transporte  de
pessoas, materiais e bens de caráter social, desportivo ou cultural, bem como
abertura, limpeza e fechamento de covas para silagem.

Ainda,  a  presente  lei  trata  atualização  dos  valores  fixados
para  prestação  de serviços  de  forma onerosa  nas  propriedades  particulares,
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valores estes estabelecidos em tabela reajustável anualmente, como: limpeza,
abertura e/ou construção de açudes; abertura, fechamento e esgotamento de
fossas  sépticas  e  sumidouros;  abertura  e  fechamento  de  covas  para
sepultamento  de  animais;  transporte  de  terras;  transporte  de  máquinas  e
equipamentos; destoque de áreas; limpeza de áreas; terraceamento de áreas;
sistematização de solos; regularização de solos e  demais serviços pertinentes. 

  Desta  forma,  solicitamos  aos  Senhores  Vereadores  a  análise  e
aprovação, por unanimidade e em regime de urgência deste projeto de Lei.
 

Atenciosamente

Cleiton Bonadiman
  Prefeito Municipal


