
LEI Nº 2392 DE 03 DE OUTUBRO DE 2018

DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PARTICULARES E
ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Lontras, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, submete a apreciação da Câmara de Vereadores
Municipal o seguinte Projeto de Lei:

 Fica o Poder Executivo autorizado a executar os serviços e/ou fornecimento de materiais relacionados na tabela abaixo, em
propriedades particulares, compreendendo imóveis residenciais, comercias e industriais, com a finalidade de implantar melhorias nas áreas
rurais e urbanas deste Município, pelos valores abaixo descritos:

Art. 1º
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 ___________________________________________________________________________
|   TIPO EQUIPAMENTO, MATERIAL E/OU   |              VALOR - R$             |
|               SERVIÇO               |                                     |
|=====================================|=====================================|
|Pá carregadeira                      |100,00/hora                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|Motoniveladora (patrola)             |150,00/hora                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|Retroescavadeira                     |80,00/hora                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|Roçada                               |1,00/metro                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|Transporte       barro       caminhão|50,00/carga                          |
|basculante/toco até 6,0 KM           |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|Transporte       barro       caminhão|80,00/carga                          |
|basculante/truck até 6,00 KM         |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|Recolhimento  e transporte de entulho|80,00/carga                          |
|até 6,00m³ (toco)                    |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|Recolhimento  e transporte de entulho|130,00/carga                         |
|acima de 6,00m³ (truck)              |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|Escavadeira hidráulica               |150,00/hora                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|Carga de brita truck                 |250,00/carga                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|Carga de brita toco                  |140,00/carga                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|Carga de saibro/macadame truck       |150,00/carga                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|Carga de saibro/macadame toco        |80,00/carga                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|Carga de material misturado truck    |130,00/carga                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|Carga de material misturado toco     |80,00/carga                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|Carga de cascalho truck              |100,00/carga                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|Carga de cascalho toco               |60,00/carga                          |
|_____________________________________|_____________________________________|
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§ 1º Os serviços previstos na tabela do caput deste artigo não poderão exceder a 3 (três) horas e/ou cargas, por serviço e/ou material
solicitado.

§ 2º A tabela prevista no caput deverá ser atualizada por meio de Decreto do Executivo, adotando-se como índice a variação no preço do
combustível óleo diesel, verificando junto ao mercado fornecedor de combustíveis para municipalidade.

 O interessado pelos serviços descritos na tabela prevista no caput do art. 1º, deverá formalizar requerimento mediante protocolo, no
qual deverá conter a quantidade de horas e/ou cargas pretendidas, bem como o local da prestação dos serviços e/ou depósito dos materiais .

§ 1º Os serviços e/ou materiais solicitados, somente serão agendados e realizados após prévio pagamento, cujo comprovante deverá ser
apresentado perante a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.

§ 3º Os serviços e/ou materiais solicitados e quitados, serão realizados conforme programação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Obras, devendo ser observada a ordem dos requerimentos formalizados devidamente quitados.

 Os serviços solicitados pelos interessados serão pagos na forma de taxa.

 Ficam revogadas as Leis Municipais nº 1047 de 08 de abril de 1998 e 1573 de 06 de dezembro de 2005, sendo que esta Lei entra em
vigor a partir de sua publicação.

Lontras, 03 de outubro de 2018.

MARCIONEI HILLESHEIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º
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