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Lei nº 1498 – de 07 de Agosto de 2019 

 
 

ESTABELECE NORMAS PARA 

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A 

PARTICULARES, COM 

EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DO 

MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

Enfª. Fábia Richter, Prefeita do Município de Cristal, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais, em especial o art. 54, inciso IV da Lei Orgânica do município de Cristal, 

faz saber que o Poder Legislativo aprovou e sanciona a seguinte Lei, 

 

Art. 1º - A Administração Municipal, objetivando o bem estar da população e o progresso do 

Município, fica autorizada a prestar serviços aos munícipes, com veículos, máquinas e 

equipamentos integrantes do parque viário municipal, bem como realizar o empréstimo de 

equipamentos, mediante o pagamento, pelos interessados, de preço público a ser recolhido à 

Fazenda Municipal. 

 

Art. 2º - Os serviços com equipamentos rodoviários do Município aos interessados obedecerão 

aos seguintes critérios: 

 

I. Somente serão prestados quando os equipamentos estiverem sem ocupação nos 

serviços próprios do Município ou, a critério da Administração, além do horário 

normal de trabalho dos órgãos municipais; 

II. O interessado na prestação dos serviços de que trata esta Lei, encaminhará pedido 
por escrito indicando e quantificando o serviço pretendido na Secretaria 

Municipal a qual compete a autorização e o atendimento da solicitação;  

III. O interessado pagará, na Tesouraria da Prefeitura, o valor correspondente à tarefa 

prevista, no ato de sua solicitação. 

 

Art. 3º - O Poder Executivo fixará, por meio de Decreto, o preço dos serviços a serem 

executados com os diversos equipamentos, veículos e máquinas, bem como, do empréstimo de 

equipamentos para uso particular, de modo a cobrir custos para a manutenção e conservação dos 

mesmos.  

 

Art. 4º - Os preços serão reajustados sempre que necessários para manter sua correlação com os 

custos de manutenção e conservação. 

 

Art. 5º- Nenhum pagamento será devido pelos interessados aos servidores encarregados da 

realização dos serviços, cujos salários/vencimentos, adicionais e encargos, inclusive pelo serviço 

realizado fora do horário normal da Secretaria competente, serão pagos pelo Município. 

 

Parágrafo único: A Secretaria encarregada pela realização dos serviços deverá instituir os 

documentos necessários para o controle das horas-extras dos servidores. 
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Art. 6º - Tanto a prestação dos serviços quanto o empréstimo de equipamentos deverão ser 

rigorosamente anotados em fichas, planilhas e outros documentos necessários ao controle dos 

serviços e uso dos equipamentos, cabendo à administração municipal formalizar a normatização 

desses serviços. 

 

Parágrafo único: Os equipamentos deverão ser entregues nas mesmas condições em que foram 

emprestados, devendo o interessado responsabilizar-se por eventuais danos causados pelo uso 

inapropriado dos mesmos.  

 

Art. 7º - Será dispensado o pagamento dos serviços quando relacionados à implementação de 

programas e projetos de incentivo especiais estabelecidos em legislação específica ou mediante 

avaliação sócio econômica de assistente social da Secretaria competente. 

 

Art. 8º - Ficam isentas de pagamento as Pessoas Jurídicas de Direito Privado, sem fins 

lucrativos, com sede no Município do Cristal, as quais deverão encaminhar solicitação 

administrativa nos termos da regulamentação estabelecida em Decreto Municipal. 

 

Parágrafo Único: Fica autorizada a Prestação de Serviços em escolas públicas gerenciadas pela 

administração direta de outros entes federados, em casos de comprovado interesse público 

municipal, mediante prévia autorização da Prefeita Municipal.    

  

CAPÍTULO I 

DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍMETRO URBANO  

E CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS 

 

Art. 9º - A realização de serviços para munícipes com abrangência no perímetro urbano do 

Município de Cristal compreende àqueles específicos em lotes urbanos, como limpeza, 

escavação, terraplanagem, abertura de drenos, transporte de materiais e colocação de aterro e 

outros passíveis de executar com máquinas, equipamentos e veículos disponíveis na Secretaria 

Municipal de Obras e Trânsito. 

 

Art. 10º - A cedência dos equipamentos compreende o uso de andaimes, escadas, roçadeiras e 

outros que venham a ser utilizados, será cobrado valor de 01(uma) diária.  

 

CAPÍTULO II 

DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO MEIO RURAL  

E CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS 

  
Art. 11 - A realização de serviços no meio rural compreende atividades na agricultura e na 

pecuária, incluindo o incentivo ao saneamento nas propriedades, o aumento da produtividade e a 

melhoria das condições de escoamento da produção primária. 

 

§ 1º– Serão aceitas solicitações de serviços dimensionados para os equipamentos disponíveis na 

Secretaria, limitado a 3 hectares por propriedade e por cultura, ou a 3 dias de atividade, exceto 

construção de pequenos açudes. 

§ 2º - Nos empreendimentos da agricultura familiar, conforme definição da Lei Federal 

11.326/2006, serão aceitas solicitações de serviço para abertura de poços, bebedouros, pequenos 
açudes para abastecimento e consumo animal até o limite de 2 horas máquina, sem custo aos 

produtores. 
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§ 3º - Nas propriedades rurais são aceitas solicitações de serviço para manutenção e qualificação 

dos acessos destas propriedades até sua interligação com as estradas, sem custo para os 

produtores, reservado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente a 

análise técnica da necessidade do serviço.  

  

Art. 12 – Excepcionalmente, quando a administração não tiver meios de prestar determinado 

serviço e houver necessidade urgente de execução do respectivo serviço, a administração 

municipal poderá ceder somente o equipamento, sendo cobrada a taxa de manutenção e 

conservação. 

 

§ 1º - Para a cedência de equipamento será observado o atendimento o exposto no art. 2º desta 

lei. 

 

Art. 13 - Do total recolhido pela Fazenda Municipal será destinado 20% ao Fundo Municipal da 

Agricultura – FUNDAGRO. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 14 – Para o atendimento das solicitações será observado o cumprimento de legislação 

existente e o Licenciamento Ambiental para as atividades de impacto ambiental. 

 

Art. 15 - Não serão atendidas prestações de serviços para solicitações dos produtores que 

estiverem inadimplentes com atividades anteriores, com financiamentos inadimplidos através do 

COMAGRO e com demais tributos municipais. 

 

Art. 16. - O Executivo Municipal poderá regulamentar esta Lei. 
 

Art. 17 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as Leis nº 1.200/2010, 

1.264/2012 e 1.287/2013.  

 

 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Cristal, 
07 de Agosto de 2019. 

 
 
 

Enf.ª Fábia Richter, 
Prefeita Municipal. 

 
 
 
 
 

Registre-se e publique-se 

 

SILVANA CARVALHO MOREIRA 

Secretária Municipal - SMARH 
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TABELA DE PREÇOS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E CEDENCIA DE EQUIPAMENTOS 

 

 

 

Bens (máquinas, veículos e 

equipamentos) 

Serviços/empréstimos Unidade Valor 

Andaimes Cedência Diária 15 VRM 

Arado Cedência Diária 25 VRM 

Caminhão Caçamba Simples Retirada de entulho e material de 

construção. Até 1m³ isento. 

Carga 08 VRM 

Caminhão Caçamba Truck Transporte de materiais/área urbana  Carga/frete  10 VRM 

Ensiladeira Cedência Diária 25 VRM 

Equipamento de uso na área 

urbana 

Cedência Semanal 70 VRM 

Escadas Cedência  Diária 15 VRM 

Limpeza em terreno após 

notificação da Lei 1.477/2019 

Limpeza de terreno até 10x30m  Diária  40 VRM 

Motoniveladora (Patrola) Nivelamento/terraplanagem H/Maq. 50 VRM 

Retirada e transporte oriundo de 

serviço com contratação de 

maquina escavadeira 

Retirada de entulho e material de 

construção. Até 1m³ isento. 

 

Carga 10 VRM 

Retirada e transporte após 

notificações da Lei 1.477/2019 

Retirada de entulho e resíduos vegetais H/Maq. + 

Carga/frete 
40 VRM 

Retroescavadeira  Escavação/terraplanagem/destocamento H/Maq. 30 VRM 

Roçadeira Cedência Diária 25 VRM 

Roçadeira Limpeza em terreno baldio c/ou sem 

edificações  

Diária 30 VRM 

Caçamba, Motosserra, 

Retroescavadeira 

Retirada de Árvores H/Maq. 36 VRM 

Roçadeira Manual Cedência/Empréstimo  Diária 15 VRM 

Trator simples c/equipamento Lavração,roçadas,destocamento, etc. H/Maq. 20 VRM 

Trator tracionado c/equipamento Lavração,roçadas,destocamento,etc. H/Maq. 25 VRM 

Bens (máquinas, veículos e 

equipamentos) 

Serviços/empréstimos Unidade Valor 

Trator simples c/equipamento – 

propriedade rural com até 16ha 

Lavração, roçada, destocamento, etc. H/Maq. 15 VRM 

Trator tracionado c/equipamento 

– propriedade rural com até 16ha 

Lavração, roçada, destocamento, etc. H/Maq. 20 VRM 

Retroescavadeira – propriedade 

rural com até 16ha 

Cedência/empréstimo   H/Maq 25 VRM 

 

 

 

 

 

 

 


