Prefeitura Municipal de Aparecida
l\MERICO f\LVES PEREIRA FILHO, Prefeito Municipal
de J\parecida. Faço saber que a Camara Municipal decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Lei
,

N~ 6

Art.l° - Fica elevada a 1 % (um por cento), calculado sobre o valor venal das
propriedades rurais. a taxa de conservação de estradas. criado pelo Ato
n. 32, de 15 de Março de 1.939 e prevista no art. 68. inciso VI, da Lei
Organica dos Municipios,
Art. 2° - Incidem nessa taxa. todas as propriedades rurais situadas neste municipio.
§ 10 - O proprietario
rural que em declaração escrita, entregue á Prefeitura
até 30 de Abril de cada ano, se comprometer a executar, por conta propria, o serviço de feitura e conservação da estrada, ou estradas que beneficiarem sua propriedade rural, ou que delas se utilizem em virtude
de servidão ou passagem forçada, gozará de uma redução de 75 % (setenta e cinco por cento) sobre o valor em que estiver lançada.
§ 2" - Para gozar dessa redução. o proprietario fica obrigado a fornecer á Prefeitura. as provas de conservação.
Art. 3° - A taxa fixada no art. 1.° será cobrada a partir do corrente exercicio.
Art. 4° - A cobrança da taxa de conservação das estradas. será realizada da seguinte forma:
a) - de uma só vez, até 30 de Junho, a de valor igual ou inferior a
Cr$ 100.00 (cem cruzeiros).
b) - em duas prestaçOes iguais. sendo uma até 30 de Junho e outra até
31 de Outubro. a de valor superior a Cr$ 100,00 ( cem cruzeiros).
Art. 5° - Dentro de cinco dias da data da vigencia desta lei. o Prefeito fará iniciar o serviço de revisão do valor venal das propriedades rurais. revendo.se,em consequencia. o lançamento. na base do valor atual da terra pura.
§ unico- Para o arbitramento as propriedades serão avaliadas do seguinte modo:
a)
as propriedades situadas até quatro quilometros de distancia da
rodovia São Paulo-Rio. pelo valor de Cr$ 1.600,00 o alqueire:
b)
as que forem situadas entre as distancias comprehendidas de quatro a oito quilometros, pelo valor de Cr$ 1.200,00 o alqueire:
c) - as que forem situadas a mais de oito qullometros, pelo valor de
Cr$ 800,00 o alqueire:
d)
as que forem situadas na Serra do Quebra Cangalhas e em terras inaproveitaveis. serão lançadas pelo valor de Cr$ 400,00 o alqueire:
e)
para o efeito da determinação da distancia serão tomadas comO
base a estrada São Paulo-Rio e a séde da propriedade.
Art. 68 - Continua em vigor a legislação concernente á taxa de conservação de..
estradas. no que não contrariar o disposto nesta lei.
Art. 70 - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposiçOes em contrario.
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Art. 1& -Fioa elevada a 1%(um por oento).calculado sobre o,valor venal das
propriedaâes rurais,a taxa de conservação de estradaa,oriado peló Ato na 32,de 15 de Março d8 1.939 e prevista no art. 68,1nc1so
Vl , da Le1 Organ1oa doa Mun101pios.
Art. 2& -Inoidem nessa t8%a,todas a8 propr1edades rurais s1tuadas neste
mun101p10.
§ 1& -o propr1etar10 ruaal que em deolaração esorita,entregue á Prete1tttra
at~ 30 de Abril de cada ano,se oomprometer a exeoutar,por oonta propr1a,o serviço de teitura e oonservação da estrada ou estradas que
benefi01arem sua propriedade rural,ou que delas se utilizem em v1rtude de servidão ou passagem torçada,gozará de uma redução de 75~ .seten
ta e c1noo por oento)sobre o vs+or em que est1ver 1ançada.
§ 2& -Para gozar dessa ;edUção,o propr1etarl0 tioa obrigado a tornecer"
Prete1tura,as proyas da oonservação.
Art. 3a -A taxa tixada no art. 1& ser'a oobrada a part1r do corrente exere1e

Art. 4& -Â oobrança da taxa de conservação das estradas,serárea11zada da
seguinte torma
:

a)-de uma sd vez,attf30 de .Iunho,ade velor igual ou 1~r10r
a cRt
CR$ loo,ooe oem cruze1ros)
b)-em duas prestações 19ua1s,Bendo uma at4 30 de Junho e outra at.
31 de Outubro,a de velor super10r a CR$ 100,00 (cem eruze1ros)
Art. 5& -Dentro de c1nco dias da data da Y1Cêneia desta lei ,o Prete1to tará
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b)-as que forem situadasentre as d1stanciaseompreblniidas
de quatro a oito quilometros,pelovalor de cR$ 1.200,00 o alque1rej
c)-as que foram situadas a mais de oito quilometros,pelovalor de
cRi 800,00 o a1que1rej
d)-as que to rem situadas
na Serra do Q,uebra-Cangalhas
e em terras
inaprove1taveis,serãolançadas pelo valor de CR~ 400,00 o alq~ir
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e.J-para o ete1 to da determinação da distano1a serão tomadas como base a estrada são PaUlo-Rio e a sflde da pro pr1edade.
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