
LEI Nº 2.291, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.  
 
 
 

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 
1.803, de 28 de junho de 2010. 

 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE , Estado do Rio 
Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 
 
 Art. 1o Acrescenta os inciso X e XI ao Art. 2o da Lei 1.803/2010, que passam a 
ter a seguinte redação: 

X – uma escavadeira hidráulica; 
XI – uma concha carregadeira frontal. 

 
 Art. 2o O Inciso II e § 2o, do Art. 3o, da Lei Municipal nº 1.803/2010, passa a 
ter a seguinte redação: 

“II - O atendimento será realizado conforme a disponibilidade de 
máquinas da patrulha agrícola, por comunidade, devendo ser observado 
o período que antecede a cultura de maior incidência na comunidade. 
 
§ 2o Os serviços que necessitarem de licença dos Órgãos Ambientais, 
somente serão realizados mediante a apresentação da mesma por parte 
do proprietário.” 

 
 Art. 3o O Art. 5o, da Lei Municipal nº 1.803/2010, passa a ter a seguinte 
redação: 

“Art. 5o A definição dos valores dos serviços e locação a serem 
cobrados dos produtores rurais, apurado através de Laudo de Avaliação 
de valor de mercado de hora máquina ou de locação, realizado pela 
Comissão de Avaliações, terá por base o Valor de Referência 
Municipal, obedecendo à tabela apresentada no quadro abaixo: 

 
Equipamento 0 a 6 horas + 6 a 12 horas 
Trator-esteira 2,17 2,82 
Motoniveladora 1,48 1,92 
Pá-carregadeira 1,15 1,50 
Retroescavadeira 0,91 1,19 
Trator Tracionado com ou sem equipamento 
acoplado. 

0,82 1,06 

Escavadeira Hidráulica 2,04 2,66 
 
 
 
 



 
 

§ 1o Os equipamentos da Patrulha Agrícola, cujo funcionamento 
dependa de acoplamento em trator agrícola, podem ser locados 
diretamente aos produtores rurais, independente de acompanhamento 
de servidor municipal durante o serviço, mediante termo de 
compromisso assinado pelo locador, obedecendo aos demais 
dispositivos da Lei, com custo diário de 1,0 (VRM), sem possibilidade 
de fracionamento menor que um dia de locação e com prazo máximo 
de locação de 03 (três) dias. 
 
§ 2o São considerados equipamentos tracionados para fins de locação a 
caçamba raspadeira, distribuidor de esterco liquido, grampo enleirador, 
concha carregadeira frontal e equipamento de fenação. 
 
§ 3o O quadro do caput, bem como o valor de locação poderão ser 
revisto com periodicidade mínima de 02 (dois) anos, através da 
realização de um novo Laudo de Avaliação de valor de mercado. Em 
caso de defasagem os valores serão atualizados, mediante Lei.” 

 
Art. 4o O caput do Art. 6o, da Lei n. 1.803/2010, passa a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 6o Em relação aos valores da tabela constante do caput do art. 
anterior, será concedido subsidio aos produtores rurais de acordo com 
os incisos abaixo.” 

 
 Art. 5o - Demais disposições da Lei Municipal nº 1.803, de 28 de junho de 
2010, permanecem inalteradas. 
 

 Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal Grande, 23 de dezembro de 2015. 
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