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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES

LEI MUNICIPAL N° 574/2006.

"CONSTITUI TAXA DE COBRANÇA RELATIVA À
SERVIÇO DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E
TRATORES AGRICOLA DO MUNICIPIO."

CARLOS FERNANDES PICOLOTTO, Prefeito Municipal de São
José das Missões, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento a Lei Orgânica
Municipal FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte:

Lei:

ART. 1°_ Fica instituído a seguinte taxa por hora/máquinas, a todo
serviço prestado por Máquinas, Caminhões e Tratores Agrícola do Município, conforme
segue abaixo:

• TRA TOR AGRICOLA:

A) Trator New Holland 4630; fica instituída a taxa de 15 (Quinze) litros
de diesel por hora trabalhada, sendo que será isento uma hora por beneficiário e as
demais serão pagas no valor instituído.

B) Trator New Holland 7630 e Trator Massey Ferguson 296; fica
instituída a taxa de 20 (Vinte) litros de diesel por hora trabalhada, sendo que será isento
uma hora por beneficiário e as demais serão pagas no valor instituído.

• MÁQUINAS:

A) Motoniveladora e Pá Carregador, fica instituída a taxa de 30 (Trinta)
litros de diesel por hora trabalhada.

B) Retro Escavadeira, fica instituída a taxa de 20 (Vinte) litros de diesel
por hora trabalhada.

• CAMINHÃO:

A) Caminhão Basculante fica instituída a taxa de 01 (Um) litro de diesel
por quilometro rodado de serviço do caminhão.

Parágrafo único - O valor do Litro de óleo diesel, será conforme
dispuser em contrato de aquisição pelo município e atualizado por Decreto do Executivo
cada reajuste que ocorrer.
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ART. 2° - Para ter o beneficio, o usuário deverá efetuar o pagamento
antecipado, mediante recibo, junto a tesouraria do Município para posteriormente ter o
direito da realização dos serviços.

ART. 3° - O usuário que for beneficiando com os serviços de Máquina,
Caminhão ou Trator Agrícola, só poderá ser beneficiado com o mesmo serviço, após
completado o rodízio de todos os interessados inscritos nas Secretarias responsáveis,
que terão o mesmo direito do beneficio.

ART. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ART. 5° - Revogando-se as disposições em contrário em especial a Lei
Municipal n° 57/1993 e Lei Municipal n° 293/1999.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DAS MISSÕES/RS, 10 DE MAIO DE 2006.

ARLOSFERNANDESPICOLOTTO
Prefeito Municipal em Exercício
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