
DECRETO Nº 1.604 DE 06 DE MARÇO DE 2015.

Dispõe sobre  a  cobrança  de  preço  público de que
trata o art. 6º da Lei nº 723 de 27/09/2013

VALSERINA MARIA BULEGON GASSEN, Prefeita Municipal de São João

do Polêsine, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a lei Orgânica

do Município e

Considerando o que dispõe o Art. 1.º da Lei 723 de 27/09/2013, que estabelece

normas para a realização de serviços a particular com equipamentos e máquinas do município;

Considerando  os  custos  operacionais  definidos  pela  Planilha  de  Custos,  parte

integrante deste decreto;

DECRETA:

Art. 1º -  Os preços públicos das tarifas de serviços executados pelo Município,

para cobrir os custos operacionais das máquinas e veículos utilizados, passam a vigorar com os

seguintes valores, para um atendimento máximo anual, de 20 (vinte) horas individuais.

PREÇO POR HORA DE USO:

Retroescavadeira...................................................................................R$  75,46        
(setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)

Motoniveladora.....................................................................................R$ 114,54  
(cento e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos)

Caminhão caçamba simples.................................................................R$  59,99  
(cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos)

                   Caminhão caçamba trucado................................................................R$  86,58  
(oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)

§ 1º - O transporte dos equipamentos e máquinas correrá à conta do interessado.
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§ 2º - Os preços serão reajustados para manter correlação com o custo, em primeiro

de janeiro de cada ano, de acordo com a variação do IGPM.

Art. 2º - O pagamento dos serviços será efetuado de acordo com o que dispõe o Art.

7º da Lei nº 723 de 27/09/2013.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando o Decreto

nº 791 de 18 de maio de 2007 e Decreto nº 990 de 21 de outubro de 2009.   

GABINETE  DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL  DE  SÃO  JOÃO  DO
POLÊSINE, aos seis dias do mês de março de dois mil e quinze.

                                                       Valserina Maria Bulegon Gassen
                                                        Prefeita Municipal

Registre-se e Publique-se 
Em 06.03.2015

Delisete M. B. Vizzotto
Assessor Administrativo 
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