
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

-. -PREFEITURA MUNICIPAL DB SAO JOSE DAS MISSOBS

RELP.TIVA A SERVI
I-

A TERCEIROS"

-•.....•

o SENHOR Ar-'1ADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO, Prefeito M,,2

nicipal de São José das Missões, no uso de suas atribuições 1.2
gai8 que lhe s;o conferidas pela lei Org;nica Municipal.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores apro-
vou e eu promulgo 8 sanciono a seguinte Lei:

Art. 19 - Fica instituida ô seguinte taxa por hora/má
quina a todo serviço prestado por máquinas do Municfpio a ter-

I

CEdros:
a) 30 (trinta) litros de diesel, ou O seu equivalente

em dinheiro por hora de serviço de: Motoniveladora, trator de
esteiras e carregador de pá frontal;

b} 20 (vinte) litros de diesel, ou o seu equivalente
em dinheiro, por hora de serviço da Retro escavadeira; I

c) 01 (um) litro de diesel, ou o seu equivalente em
dinheiro, por km, rodado de serviço de caminhão caçamba.

Art. 2º - O usuário deverá efetuar o pagamento até 30
(trinta) dias após a realizaç;o dos serviços pelo valor do li-
-tro de diesel no dia do seu efetivo pagamento.

.\
Art. 3Q - Caso o pagamento não for efetuado no prazo

previsto no artigo anterior, o devedor pagará uma multa fe 10%
(dez por cento) sobre o valor total do d~bito.

Art. 4º - Fica limitado em 10 (dez) horas/máquina, no, . , .maxlmo, por U5uar~o.
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Art. 59 - A presente Lei entra em vigor na data de 5

sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 5~O JOSL DAS MIS-
SrrES, a06 31 de dezembro de 1993.

~santos Neto
Prefeito Municipal

Registr-se a publique~se:,
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