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Portal de Legislação do Município de Santo Cristo / RS

LEI MUNICIPAL Nº 3.640, DE 26/06/2014 
AUTORIZA A ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A

PROPRIEDADES RURAIS.

JOSÉ LUIS SEGER, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO CRISTO, RS. FAZ SABER que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada e promulgada a seguinte Lei:

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a prestar serviço gratuito, com distintas máquinas e equipamentos, a
propriedades rurais do Município, dentre as atividades constantes do artigo 2º desta Lei, até o limite de 80 (oitenta)
horas, a cada período de 4 (quatro) anos, a contar de 1º de janeiro de 2017. (NR) (caput com redação estabelecida
pelo art. 1º da Lei Municipal nº 4.355, de 27.07.2021)
   § 1º Terá direito a prestação gratuita do serviço todo agricultor proprietário, arrendatário, comodatário ou com
documento de posse de terra, que apresentar inscrição ativa na Receita Estadual.
   § 2º No caso da propriedade rural ser administrada por mais de um grupo familiar, o serviço de máquina objeto da
presente Lei poderá ser estendido a todos os grupos desde que preenchidos os requisitos do art. 3º. (NR) (redação
estabelecida pelo art. 1º da Lei Municipal nº 4.355, de 27.07.2021) 
   § 3º Para o disposto no caput serão somadas as horas de serviço de cada máquina eou caminhão utilizados. (AC)
(parágrafo acrescentado pelo art. 11 da Lei Municipal nº 3.971, de 27.09.2017)
 

b>Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a prestar serviço gratuito, com distintas máquinas e equipamentos, a
propriedades rurais do Município, dentre as atividades constantes do artigo 2º desta Lei, até o limite de 80 (oitenta)
horas, cumulativas no período de 4 (quatro) anos, a contar da realização do primeiro serviço.(NR) (caput com

redação estabelecida pelo art. 10 da Lei Municipal nº 3.971, de 27.09.2017)

   § 2º No caso da propriedade rural ser administrada por mais de um grupo familiar o serviço de máquina objeto da
presente Lei poderá ser estendido a todos os grupos desde que os serviços solicitados entre os mesmos sejam
distintos entre os descritos no art. 2º.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a prestar serviço gratuito, com distintas máquinas e equipamentos da
municipalidade, a propriedades rurais do município, dentre as atividades constantes no art. 2º da presente Lei, até o
limite de 20 (vinte) horas, cumulativas no período de 04 (anos), a contar da realização do primeiro serviço. (redação

original)

Art. 2º Os serviços, de que trata esta Lei, poderão ser realizados em qualquer dependência da propriedade
agropecuária, beneficiando as culturas/atividades a seguir descritas, sem prejuízo de outras afins, respeitado o limite de
horas descrito no artigo 1º desta Lei: (NR) (caput e alíneas com redação estabelecida pelo art. 12 da Lei Municipal nº
3.971, de 27.09.2017)
   a) Bovinocultura de leite/corte;
   b) Suinocultura;
   c) Agroindustria;
   d) Hortifruticultura;
   e) Sistemas de irrigação;
   f) Proteção de solo;
   g) Infraestrutura e/ou reestruturação da propriedade rural;
   h) Proteção de fontes de água;
   i) Bebedouros de água;
   j) Avicultura;
   k) Viticultura.
   § 1º Quando da decretação de estado de emergência pelo Poder Executivo, motivada por estiagem, o serviço de
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abertura de bebedouros em propriedades privadas poderá ser prestado gratuitamente até o limite de meia hora, sem
que haja necessidade de apresentação dos documentos solicitados no art. 3º, mediante administração direta da
Secretaria de Obras e Trânsito.
   § 2º Excetuam-se, na contagem de horas, os serviços prestados em acessos à sede da propriedade.
 

Art. 2º Os serviços de que trata o caput desta Lei poderão ser realizados em qualquer dependência da propriedade
agrícola rural, beneficiando as culturas/atividades a seguir descritas com o respectivo limite de horas por atividade:
   a) Bovinocultura de leite: 20 horas;
   b) Bovinocultura de corte: 05 horas;
   c) Suinocultura: 20 horas;
   d) Agroindústria: 20 horas;
   e) Hortifruticultura: 10 horas;
   f) Sistemas de irrigação: 10 horas;
   g) Proteção do solo: 10 horas;
   h) Infraestrutura e/ou reestruturação da propriedade rural: 10 horas;
   i) Proteção de fontes de água: 05 horas;
   j) Bebedouros de água: 01 hora. (redação original)

Art. 3º A solicitação dos serviços deverá ser feita formalmente mediante a apresentação dos seguintes documentos:
   a) Requerimento;
   b) Licença ambiental, quando couber;
   c) Inscrição na Receita Estadual (bloco de produtor);
   d) Registro de propriedade rural, contrato de comodato, arrendamento, ou equivalente que comprove a posse da
área;
   e) Descrição, por técnico agrícola, engenheiro agrônomo ou médico veterinário da Secretaria Municipal da
Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, da real necessidade, atividade a ser beneficiada e seus possíveis
resultados econômicos.
   Parágrafo único. Fica dispensada a apresentação dos documentos previstos neste artigo quando os serviços forem
de pouca monta e não necessitarem de licença ambiental. (AC) (parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Lei Municipal nº
4.186, de 27.08.2019)
 
Art. 4º Os serviços de que trata a presente Lei somente poderão ser prestados a munícipes adimplentes com a
Fazenda Pública Municipal.
 
Art. 5º Os serviços serão prestados de acordo com a capacidade operacional e financeira da municipalidade. (NR)
(redação estabelecida pelo art. 13 da Lei Municipal nº 3.971, de 27.09.2017)
 

Art. 5º Os serviços serão prestados de acordo com a capacidade operacional das máquinas e equipamentos da
municipalidade. (redação original)

Art. 6º Alterações na presente Lei deverão levar em consideração sugestões encaminhadas formalmente pelo
COMDAMA.
 
Art. 7º As despesas decorrentes da presente Lei serão suportadas por dotação orçamentária da Secretaria de Obras e
Trânsito.
 
Art. 8º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei, no que couber, em até 30 (trinta) dias.
 
Art. 9º Esta Lei revoga a Lei Municipal nº 2.386, de 28 de julho de 1998.
 
Art. 10. A presente Lei entra em vigor no trigésimo dia após a sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO CRISTO, 26 DE JUNHO DE 2014.
 

JOSÉ LUIS SEGER
Prefeito Municipal
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Registre-se e Publique-se.
 
Milton Antônio Kist
Secretário da Administração
 
Publicação: 26.06.2014
Período: 26.06.2014 a 31.08.2014
Local: Quadro de Publicações Oficiais da
Prefeitura Municipal de Santo Cristo.

 

 

 


