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DECRETO Nº. 851, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2005. 

 

ARBITRA REMUNERAÇÃO DAS MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Cabeceira Grande, Estado de Minas Gerais, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o 

art. 111 da Lei Orgânica do Município, 

 

Considerando que o art. 111 da Lei Orgânica Municipal autoriza concessão de 

máquinas e servidores públicos com recolhimento prévio de remuneração arbitrada; 

 

Considerando que existem políticas públicas de desenvolvimento urbano, para 

construção e/ou melhorias habitacionais urbanas, melhorando a qualidade de vida dos 

cidadãos e fixando os moradores do Município; 

 

Considerando que existem políticas públicas e dotações orçamentárias próprias para 

auxílio à agricultura e pecuária do Município, fortalecendo assim a atividades agropecuária no 

Município, propiciando aumento de receita pública e de emprego; 

 

Considerando que existem políticas públicas e dotações orçamentárias próprias de 

assistência social, para melhoramento de construções habitacionais dos carentes e para auxílio 

financeiro para minorar a desigualdade social; 

 

Considerando também que não existem bancos ou instituições financeiras no 

Município para recolhimento de valores devidos à Prefeitura Municipal; 

 

Considerando mais que o comércio e os prestadores de serviços da iniciativa privada 

de Cabeceira Grande não dispõe de veículos, máquinas e equipamentos suficientes para 

prestarem serviços de mudanças; transporte de materiais de construção e outros; transporte 

coletivo de pessoas; serviços de tratores em pequenas arações, gradeações, ensilamentos; 

serviços de abertura e conservação de estradas particulares; construção de açudes e barragens 

e outros serviços que envolvem patrol, pá carregadeira, retro escavadeira, pipas, etc; 

 

Considerando ainda, que a realização dos serviços acima descritos pelo Poder Público 

Municipal, se reveste de interesse público, na medida em que promove o desenvolvimento do 

Município, cria empregos e aumenta a receita, e auxilia pessoas carentes, melhorando a 

qualidade de vida dos cidadãos; 

 

Considerando por último que os veículos, máquinas e equipamentos do Poder Público, 

tem finalidade precípua de atender os cidadãos em suas mais variadas necessidades, e não 

podem se transformar em fonte de receita nem almejar lucro, sob pena de desvio de 

finalidade; 
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DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica arbitrada a remuneração das máquinas, equipamentos e veículos do 

Município, concedidos a particulares, ao valor correspondente ao combustível a ser gasto 

pelos veículos, máquinas e equipamentos correspondentes. 

 

Art. 2º - O combustível será proporcional ao serviço e o consumo do veículo, da 

máquina ou equipamento, e deverá ser fornecido pelo interessado diretamente ao motorista, 

operador ou ao responsável pela garagem da Prefeitura, através de vale ou autorização de 

abastecimento, ou através de abastecimento próprio, ficando proibido o recebimento de 

quaisquer valores para abastecimento, pelos servidores do Município. 

 

Art. 3º - Ficam isentos do pagamento do combustível, as pessoas carentes. 

 

Art. 4º - Ficam isentos do pagamento do combustível, as pequenas concessões, assim 

considerados os pequenos serviços e transportes,  e as concessões que aproveitarem retornos 

ou serviços do próprio Município. 

 

Art. 5º - É obrigatória a assinatura de termo de responsabilidade de conservação e 

devolução, apenas para as concessões de veículos, máquinas e equipamentos que forem 

cedidas sem os motoristas ou operadores do Município. 

 

Art. 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Cabeceira Grande (MG), 02 de Fevereiro de 2005. 

 

 

ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO 

Prefeito Municipal 

 


