
LEI Nº 245 DE 19 DE SETEMBRO DE 1973. 
 
 

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal 
a conceder por Empréstimo o Equipamento 
Rodoviário da Prefeitura, mediante indenização 
em dinheiro. 

 
 

ARGEMIRO RAULINO MENDES PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO  MÜLLER , 
faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder por 
empréstimo o Equipamento Rodoviário da Prefeitura, mediante indenização em 
dinheiro, a quem o solicitar por requerimento dirigido ao Prefeito Municipal, 
sujeitando-se a o que a preceitua a presente Lei, sem prejuízos aos serviços 
normais da Prefeitura. 
 
Art. 2º - A indenização em dinheiro será calculada de acôrdo com o tempo registrado 
pelo horometro da respectiva máquina, quando a serviço de pessoa física ou 
jurídica, na jurisdição do Município de Lauro Müller, obedecendo a seguinte tabela 
que, sempre sofrerá alteração em igual época e percentual, verificado pelo Salário 
Mínimo Regional, despresando-se para efeito de cálculo as frações de cruzeiros: 
 
Por hora de Trator AD-7 Cr$ 60,00 
Por hora de Trator AD-5 Cr$ 40,00 
Por hora da Retrocarregadeira Cr$ 60,00 
Por hora da Motoniveladora Cr$ 40,00 
 
Parágrafo 1º - Os valores constantes da presente tabela sofrerão um desconto de 
50% (cinqüenta por cento), quando os serviços prestados se vincularem diretamente 
a lavradores do Município. 
 
Parágrafo 2º - Os valores constantes da tabela do artigo anterior, serão acrescidos 
de 20% (vinte por cento), sempre que o equipamento venha a ser utilizado fora da 
jurisdição do Município, correndo também por conta do usuário o transporte de 
equipamento ida e volta ao local de serviço. 
 
Art. 3º - O usuário, por ocasião do deferimento do pedido, fará um depósito na 
tesouraria da Prefeitura, equivalente a 10 (dez) horas de serviço de cada máquina, 
que venha a usar completando-o quando ultrapassar-se, ou recebendo a devolução 
da importância não atingida pelas horas de serviços prestados pelo Equipamento. 
 
Art. 4º - A fixação da data e horário para a utilização do equipamento, por terceiros é 
de única e exclusiva competência do Prefeito. 
 



Art. 5º - A execução dos trabalhos com o equipamento somente poderá ser feita com 
operadores das respectivas máquinas, pertencentes ao quadro de operários da 
Prefeitura. 
 
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data se sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

Prefeitura Municipal de Lauro Müller, 19 de setembr o de 1973. 
 
 
 

ARGEMIRO RAULINO MENDES 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

Dada e passada nesta Secretaria em, 19 de setembro de 1973. 
 
 
 

RAPHAEL KORB 
SECRETÁRIO 


