
 
 
 
 
LEI Nº 0381/2017 
 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO CONCEDER 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE HORAS 

MÁQUINA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

  

ELÉGIO JOSÉ BRISCH, Prefeito Municipal, em exercício, de Boa Vista do Buricá, 

Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais que me são conferidas, FAÇO SABER 

que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do pagamento 

das horas de serviços de máquina, até o limite de 03h (três horas) anuais por Produtor Rural do 

Município de Boa Vista do Buricá/RS, a título de incentivo à produção agropecuária. 

§ 1º - O incentivo será deferido sempre à razão de 50% do serviço prestado, sendo 

que o Município isenta 50% do valor dos serviços, e o produtor efetua o pagamento de 50% do valor 

dos serviços, respeitando o limite de até três horas de isenção por ano. 

§ 2º - Os benefícios citados no “caput” deste artigo ficam atrelados às máquinas e 

veículos relacionados a seguir: 

- MOTONIVELADORAS; 

- RETROESCAVADEIRAS; 

- TRATORES; 

- CAMINHÕES; 

- PÁ CARREGADEIRA; 

- ROLO COMPACTADOR. 

§ 3º - Os serviços somente serão prestados quando houver disponibilidade das 

máquinas, sem prejuízo dos serviços essenciais da Secretaria Municipal de Obras e Viação e da 

Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Buricá 



Artigo 2º - Para usufruir do benefício, o Produtor Agropecuário não poderá estar 

em débito com a Municipalidade. 

 Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei 025/2005, a 

presente entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA 
DO BURICÁ/RS, aos 19 de janeiro de 2017. 

 
 
 
 
         

      ELÉGIO JOSÉ BRISCH 
      Prefeito Municipal em exercício 

 
 
 
 
 Registre-se e Publique-se 
 
 
 
ALEXANDRE MARIO KISIEL 
Secretário da Administração 

 
 
 
 


