
LEI No 243/77 
ADELINO ANTONIO ALVES, Prefeito Muni-

cipal de Rubindia, Estado deSão Paulo 

no uso de suas atribuiçaies que lhe -

são conferidas por Lei, etc.-.-.-.-.- 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de-

cretou e ele sanciona e promulga a se 

guinte Leil.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

DISPOR SOBRE A COBRANÇA DA TAXA DE CONSTRUÇiO, CONSERVAÇA0 E 

MELHORAMENTOS DE ESTRADAS DE RODAGEM NO MUNiCIPIO DE RUBINEIA. 

Artigo 12)-A Taxa de Construção, Conservação e 

Melhoramentos de Estradas de Rodagem do Municipio tem como fa-

to gerador e utilidade,digo, uitilização efetiva ou potencial-

de serviços de manutenção de estradas e caminhos municipais. 

Artigo 2Q)-0 contrubuinte de taxa é o proprietá-

rio, o titular do domínio útil ou possuidor a qualquer titulo-

de imóvel localizados na Zona Rural do território do Munic/pj 

o, situados na dreaservida, diretamente ou inderetamente, pe-/ 
las estradas e caminhos municipais. 

Artigo 32)-A base de cdlculó da taxa é o custo -

dos serviços de construção, conservação e melhoramentos das es 

tradas e caminhos municipais. 

Artigo 410-Calcular-se-à o custo dos servuços / 

considerando-se o total anual dosdispêndios contabilizados e a 

purados em balanço das despesas, relativas a prestação de ser-

viços, devidamente corrigidos nos termos da legislação federa]. 

Artigo 52)-08 custos dos serviços, assim obtidos 

será dividido pela área total dos imóveis rurais do município 

propiciando a fixação da importância a ser cobrada, por hecta 
de cada contribuinte. 

Artigo 62)-Opagamento da taxa será feito na épo-

ca e local indicados no aviso-recibo e serão idênticos para to 
dos os contribuintes. 

Artigo 72)-A falta de pagamento da taxa no ven- 

cimento fixado no aviso-recebido de lançamento, sujeitará 	o 
contribuinte à multa de 20% (vinte por cento) sObre o seu va-/ 
lor, juros(mort') moratórios a razão de 1% (hum por cento) ao 

mês e a correção monetária efetivada com a aplicação dos coefi 

cientes fixadospela legislação federal, inscrevendo-se o crédi 

to da Fazenda Municipal, imediatamente, após seu vendimento,co 

mo ativa, para cobrança executiva. 

Artigo 84)-Aplica-se a esta taxa as normas gera- 
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Prefeitu 
Em 18 

lves 
Prefeito Municipal 

076 

butário Municipal. 
Artigo 9Q)-Esta lei entrará em vigor na data 

de sua publicação e terá(eficien) eficácia a partir de la de j 
neiro de 1 978, data em que ficarão revogadas as disposições em 

contrário. 

Registrada no livro próprio e publicada por 

afixação no local de costume na ata supra 

010- 
racy as 

S etário- 

LEI Na 244/77 
ADELINO ANTONIO ALVES, Prefeito Muni-
cipal de Rubinéia, Estado de São Pau- 
lo, no uso de suas atribuições 	que 
lhe são conferidas por Lei, etc 	 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de 
cretou e gle sanciona e promulga a se 
guinte Lei, 	  

Artigo 12  - Fica autorizado o Poder Executivo 
a firmar convênio com a Secr ,taria de Estado da Saúde-
para o funcionamento do PAS, (Posto de Assistência San 
tária), no Distrito deEsmeralda. 

Artigo 22 - Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrária 

Prefeitura Municipal de Rubinéia, 
Em 28 de outubro de 1977. 
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