
DECRETO Nº. 009/2016 
De: 02/02/2016 

 
SÚMULA: FIXA OS VALORES DA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS A TERCEIROS, COM MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 
. 

 
    ALMIR MACIEL COSTA, Prefeito Municipal de Sulina, Estado do 

Paraná no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município e a legislação vigente, 

 
- CONSIDERANDO a necessidade de nova tabela de preços para uso de 
máquinas e equipamentos do Município na realização de serviços a terceiros, 
lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, compreendendo 
máquinas e equipamentos da Patrulha Agrícola,  

 
D E C R E T A: 

  
       Art. 1º. Fica fixado o valor da hora máquina trabalhada para terceiros, 
a contar de 02 de fevereiro de 2016, conforme tabela a seguir: 

MÁQUINA VALOR FORMA DE 

COBRANÇA 

TRATOR DE PNEU R$ 90,00 HORA MÁQUINA 

RETROESCAVADEIRA R$ 90,00 HORA MÁQUINA 

               

             Art. 2º - Os valores das máquinas e equipamentos da Patrulha 
Agrícola, são fixados em valores a serem pagos em moeda corrente 
nacional, tendo como base de cálculo o preço praticado na região. 

 

         Art. 3º - Estes serviços serão executados mediante apresentação 
de requisição devidamente assinada pelo setor competente da Prefeitura 
Municipal e quando necessário, da licença ambiental, obedecendo a ordem 
de entrada das solicitações requeridas e serão atendidas na medida da 
ociosidade dos veículos e máquinas, conjugado com a disponibilidade de 
tempo, após atendidas as prioridades da administração municipal e no 
interesse da comunidade. 

 



             Art. 4º - Os pagamentos dos serviços prestados e descritos nos 
artigos anteriores, deverão ser efetuados na Tesouraria da Prefeitura. 

 

             Art. 5º - O não recolhimento dos valores no mês em curso de seu 
lançamento no setor de tributação, implicará no disposto do Código 
Tributário Municipal. 

 

              Art. 6º - A solicitação de serviços obedecerá ao cronograma de 
disponibilidade dos equipamentos, para a sua execução. 
 
             Art. 7º - Revoga-se as disposições em contrário. 
 
             Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
    
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Paraná, em 02 de fevereiro de 2016. 
 
 
 
                                                                                   ALMIR MACIEL COSTA 
                                                                                        Prefeito Municipal 
Registre-se e Publique-se 
Em 02 de fevereiro de 2016. 
 
 
 
PUBLICADO EM ______/______/______, EDIÇÃO _________, PÁGINA 
_______  DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO 
PARANÁ 
 
PUBLICADO EM ________/______/_______, EDIÇÃO ____________, 
PÁGINA _______ DO JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE. 
 
 


