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.A CA.l:IlARA ~i1U1JIC1.r'AL :VE JAbOTIC./l.mL, em sua sessão re a lizada EIIll

LEI

2

Arti .li-]'lcH autorizado o ;;eúhor .iTefei to í" unic ipal e CD orar e 'l'AXA
de cOIl:>ervação de estrauas de rodagem previste. no .o..rtll.b8,in-

01so 611, da Lêi Oró'ieice dos i,i -c.nicipios, e a ser a p licada n as
eXigidas por t o do o serviço d.e estradas de rodegem

Qe~pesas

do i..unicipio, ir.. c l usi ve na aquisição de maquina;; necessarias
ao serviço.

Arti .211-JI. TAi.A

aS:3Ír~

o 1ri~ara os i)roprietarioB de ter-

l n:lti tuida

ra destb l\:I.1,;;nic ... pio e será co\.Jracl.a .:le perceutagew de 1,25

=

%(

e vinte e ci;:,co por cf;n to) soOre o v",lôr territorial decla -

rad~

[lI>

res.f!8ctiva coléta, pera o corre,.t~ exercicio.

ArU .3i-A Üllportá!ICia dE! elTecadação dessa ':.'.il:Ji.A será u ,llice.da em

duas partes,-uma de 60
sarias, e o", tnl C:8 40

%,

"Ia,

para o ~ag=ento das maquinas necesseI'v~ços

pllra os

permanentes de con-

servas;

§

único-Uma vez pUpi;DS os ;)I'e~os UtiS

IUt.HlUÜH1S

EHiquiricl.as e ""ão haveli-

do nece::;::lldade de o.;J.quirir ou. \,I'US, a 1'KJJ. será redu.zida nu .i.Jurte que lhes ~ra utriLu1dai
J.rU, 4i-O Senhor rref'eito J.iJmic iP61 darll 6" pl'Ovidencie :.; pura a

ç-

xecução du pl''' ,.~Jlte Lei. llod",":do c,mtratal' a u <;[ ,.:.1 :;, iço.o <ias me.\l.uir:as como aC!jer conv c nicHte, I:lo:>mo em prestações

.

usual;

§.1i -Â urrecedoçõo da ; ro:lsr.te T~-á

devera

se~'

rui

!o=a

fei ta no tempo dç

IrQPosto i-'l'sdi(;.l;
§.2Q -I)~ra e &rIocc.iaçeíç da presente 'l'.w> ll!io haverB :,' 8880e1 aRpe-,
ciç.1izado.

S

,-".do ei. carregado o pessoal ordinário ali arreca-

dação geral,

§. 3 ~. -A falte dE; pae;emeu to da

,

rr-i;jJ.

na apoca estabelecida

sujeitarlÍ.

o contl'ibuiL.te a j,:ul t e. de 10 ; (dez por cento);
ArM .5i-A pres8nte Lei entrará er,j v';'gor na d<lta da Slla pu.bllct:.~ão;
Arti . 6i -hevogaru-se as di spo:::i95e8 e:ü QuIltra::io.,sala dlis i..essões da Câmara fuuniciL;al de JebDtic;ç.(;al, aos 14

LC-'J.· ~ :~=·,r ··~ ~~_
DVhenato Ex'uno - Vice-j-residente
em

eXêj:C:'C:"O.

