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Estado de Santa Catarina 

Município de Vargem Bonita 

LEI COMPLEMENTAR Nº 122/2018, DE 16 DE OUTUBRO DE 2018. 

 

“ESTABELECE NORMAS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OU 

UTILIZAÇÃO ONEROSA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

PUBLICOS A PARTICULARES” 

 

Art. 1° - Fica o Município autorizado com suas máquinas e equipamentos, 

na forma prevista no artigo 17 da Lei Orgânica Municipal, a executar serviços particulares 

para munícipes. 

§ 1°. A execução será precedida de termo de concessão de uso, se for o 

caso, e competente procedimento administrativo simplificado. 

§ 2°. O Município disponibilizará as máquinas e equipamentos públicos 

àqueles que preencherem os seguintes requisitos, cumulativamente: 

a) Não contar com maquinário próprio, que atenda a finalidade do serviço 

solicitado; 

b) Não estar em débito com a Administração Pública Municipal; 

c) Comprovar a sua inscrição como produtor rural, em nome próprio ou de 

dependente que resida na mesma propriedade; 

d) Comprovar a comercialização de produto rural de qualquer espécie nos 

últimos 12 (doze) meses, exceto aqueles que estejam iniciando atividade 

rural no Município; 

e) Recolher, no prazo de 30 (trinta) dias, depois de finalizado o serviço, o 

valor correspondente ao custeio do serviço solicitado, mediante 

apresentação de recibo a ser juntado no próprio procedimento. 

§ 3°. O valor para pagamento, citado na alínea “e” do parágrafo anterior 

poderá ser parcelado em até 06 (seis) vezes, sendo o beneficiado pelo uso do maquinário 

pequeno agricultor e a depender da sua capacidade financeira, devendo a primeira parcela ser 

quitada dentro de 30 (trinta) dias, contados da finalização do serviço, estabelecendo-se como 

valor de parcela mínima R$ 200,00 (duzentos reais). 

§ 4°. A averiguação dos produtores que possuam maquinário próprio, que 

atenda a finalidade do serviço solicitado, far-se-á levando em consideração a produção em si, 

ainda que abarque mais de um particular. 

§ 5°. O valor da hora maquina, prevista no Anexo Único da presente lei, 

engloba o custo operacional do maquinário e o valor do combustível, o qual será reajustado 

anualmente de forma automática pelo IGP-M, por ato do Chefe do Poder Executivo. 
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Município de Vargem Bonita 

§ 6°. O Município de Vargem Bonita concederá descontos aos Munícipes 

que efetuarem o pagamento dos valores dentro do prazo de vencimento, desde que englobem 

todo o custo operacional do maquinário e o valor do combustível. 

Art. 2° - Excepcionalmente o munícipe pode ser exonerado do pagamento 

dos custos operacionais e do valor do combustível desde que demonstre sua situação de 

pobreza através de estudo social efetivado pelo serviço social do Município, o qual deverá 

atestar que o solicitante não detenha renda mensal maior que ¼ do salário mínimo nacional, 

devendo o referido documento acompanhar a solicitação do serviço. 

Art. 3°. A utilização do maquinário público pelo Munícipe será dada por 

ordem de solicitação do serviço, devendo a referida lista ser atualizada e, disponibilizada para 

consulta à qualquer pessoa mediante simples pedido verbal, a qualquer momento. 

 

Parágrafo Único – A disposição do caput não se aplica às épocas de 

silagem, cuja ordem se dará através de agendamento, de acordo com a época da colheita, com 

lista também disponibilizada para consulta por qualquer pessoa mediante simples pedido 

verbal, a qualquer momento. No caso de ocorrer coincidência de solicitações na mesma data, 

a Municipalidade disponibilizará o maquinário utilizando-se da razoabilidade e 

proporcionalidade. 

 

Art. 4°. O Município também pode, como forma de incentivo especial, 

efetuar serviços a particulares, em área urbana ou rural, com máquinas e equipamento, 

mediante autorização especifica e justificação em procedimento administrativo simplificado, 

desde que fiquem devidamente comprovados os benefícios do investimento. 

 

Art. 5°. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 6°. Revogam-se as disposições em contrario especialmente as Leis 

527/2003 de 17 de Março de 2003, 538/2003 de 6 de Junho de 2003, 553/2003 de 25 de 

Agosto de 2003 e 620/2005 de 12 de Janeiro de 2005. 

 

Vargem Bonita/SC, 16 de Outubro de 2018.  

 

 

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI 

Prefeita Municipal 

Registrado e publicado a presente Lei Complementar no Site Oficial dos Municípios – DOM em 

17/10/2018, de acordo com a Lei Municipal nº 937/2013 de 03 de abril de 2013. 
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Estado de Santa Catarina 

Município de Vargem Bonita 

 

ANEXO ÚNICO 

(Lei Complementar n. 122/2018) 

 

 

MÁQUINA PREÇO/HORA OU KM R$ DESCONTO 25% 

Escavadeira Hidráulica 148,25 111,19 

Mini Carregadeira 56,45 42,34 

Motoniveladora 141,10 105,83 

Pá-Carregadeira 98,76 74,07 

Retroescavadeira 91,70 68,78 

Rolo Compactador 91,70 68,78 

Transporte Caminhão Truck 3,00 (km) 2,25 (km) 

Trator acima de 150 CV 148,25 111,19 

Trator de 100 CV a 150 CV 63,49 47,62 

Trator de 80 CV a 100 CV 56,45 42,34 

Trator de Esteiras  141,10 105,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


