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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

xa, os abatedouros que sofrerem a inspeção federal com o ,nu-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

..",

O SENHOR AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO, Prefeito
Municipal de são José das Missões, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu san-
ciono e promulgo a seguinte

LEI:

Art. 1º - Fica instituida a taxa de licença para a-
bate de animais, proibindo o abate destinado ao consumo públl
co sem previa inspeçao e licença ao estabelecimento de abate
pela Prefeitura Municipal e o respectivo recolhimento da taxa
de licença que será cobrada conforme estabelecido no arte 52
desta Lei.

Art. 22 - Estão :f:sentosdo pagamento da presente t§:

mero do S.I.F. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), plenamente reco
nhecido pelo Serviço ~úblico federal competente.

Art. 32 - Isentam-se da taxa de licença, os abates
de animais em abatedouros eventuais e que o destino do produ-

-to seja para comemoraçoes religiosas, esportivas, de partidos
políticos, organizações populares e conFumo próprio, transfe-
rindo aos organizadones a responsabilidade pela higiene e po~

1 .•SlvelS efeitos negativos do promuto.
Art. 42 - O lançamento será efetuado em nome do prQ

prietÁnio do respectivo abatedouro ou seu representante legal
e cobrada anualmente a taxa de licença .
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Art. 5º - É a seguinte a tabela para a cobrança da taxa
de licença para abate de animais:

ANIMAIS UFMS/ANO
01- Bovinos e Búfalos ....•.........•.. 12

02- Aves t: • • • • • • • • • • • • •• 12
,

o3-Suinos 12

04- Ovinos , 8

05- Caprinos ;.............. 8

06- Coelhos 8

07- Outros domésticos não especificados 8

Art. 62 - O não reclhimento da presente taxa poderá acar
retar a interdição do estabelecimento e outros procedimentos legais
estabelecidos no Código Tributário Municipal.

Art. 7º - Apresente Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES,
aos 10 de _d_e_z_e_m_b_r_o de 1993

~ DOS SANTOS NETO
Prefeito Municipal
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