
   LEI MUNICIPAL N° 222.01, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2004. 
 

                                      
 
“Estabelece preços subsidiados para  
execução de serviços do Programa   
RS/RURAL, com máquinas e 
equipamentos do Município, quando 
prestados pelo Município a título de 
contrapartida, e dá outras 
providências.” 

 
 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE, Estado 
do Rio Grande do Sul, 
 
   FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte. 
 
 

L  E  I 
 
 

  Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a prestar serviços 
necessários à implementação de Programas RS/RURAL, com máquinas, 
veículos e equipamentos da Municipalidade, quando executados a título de 
contrapartida, com preços subsidiados. 
  Art. 2° - Os serviços que terão preços subsidiados, são os 
seguintes: 

a) Construção de banheiros; 
b) Fossa e sumidouro; 
c) Abertura de fontes/Poços de Água; 
d) Esterqueira seca; 
e) Secador de grãos/coletivo; 
f) Bovinocultura de leite/estábulos; 
g)  Microaçudes; 
g) Estradas internas; 
h) Fruticultura. 

  Art. 3° - Ficam estabelecidos os seguintes preços para a hora 
trabalhada com máquinas, veículos e equipamentos, na execução dos serviços 
aludidos no artigo precedente, na implementação de programas RS/RURAL: 
 

Especificação do Serviço Serviços de Máquinas Valor (R$) 

Construção de banheiros Serviço de máquina 18,00 

Fossa e sumidouro Serviço de máquina 18,00 

Abertura de fontes/poços Serviço de máquina 18,00 

Esterqueira seca Serviço de máquina 18,00 

Secador de grãos /coletivo Serviço de máquina 18,00 



Bovinocultura de 
leite/estábulos 

Serviço de máquina                 18,00 

Microaçudes Serviço de máquina 30,00 

Estradas internas Serviço de máquina 30,00 

Fruticultura Serviço de máquina/limpeza de 
área 

30,00 

 
 
   Art. 4° - Os serviços que abrange Programas RS/RURAL, 
serão executados, controlados e fiscalizados pela Secretaria Municipal da 
Agricultura, que apresentará relatório circunstanciado de cada Programa, com os 
valores de contrapartida do Município, no final de cada um. 
 
   Art. 5° - A presente Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE, 
                          Em 19 de fevereiro de 2004 

 
 

                                                                 LUIZ ALBERTO REGINATTO 
                                              Prefeito Municipal 

 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
 
Secretário da Administração 
 e Planejamento - Interino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA N° 215.01/2004 
Ao Projeto de Lei n° 213.1/2004 

 
            Senhor Presidente e 
           Senhores Vereadores 
 
 
 Trata o presente projeto de estabelecer valores especiais para um elenco 
de serviços que envolvem a implementação de programas RS/RURAL, no 
âmbito co Município. Estes programas são implementados com recursos do 
Estado, dos beneficiários, e contrapartida do Município. Todos os programas são 
de alto significado para os interesses de nossos munícipes, e a sistemática da 
parceria, é uma das formas que viabilizam a implantação desses programas, não 
só em nosso Município, mas também em todo o Estado do Rio Grande do Sul. 
 A necessidade de se estabelecer preços especiais para a listagem de 
serviços deferidos no corpo do projeto, é uma das exigências da parceria, e é 
definida como tal, para que as outras partes possam medir, em valores e com 
base em horas de trabalho com máquinas, veículos e equipamentos, a 
contrapartida da municipalidade, comprometida em cada programa. 
Importante ressaltar que os beneficiários do programa nada pagarão, mas 
apenas o Município, que utilizará nos respectivos serviços suas máquinas e 
equipamentos, para atividades já previstas e definidas, a um custo 
hora/trabalhada, segundo fixado por esta Lei. 
 Pelo justificado, podem Vossas Senhorias observar que a pretensão da 
Lei é apenas estabelecer um parâmetro para o cálculo da contrapartida do 
Município, já comprometida em cada programa, cujos valores serão diluídos pela 
prática de serviços, segundo a descriminação constante na Lei, para cada meta 
ajustada em cada programa. 
 
 A consideração de Vossas Senhorias, com nosso pedido de aprovação da 
matéria, o que contribuirá para a execução desses programas, que como já 
dissemos são de interesse local. 
 
 
 
 

PREFEITO MUNICIPAL 
 


