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PREFEITURA MUNICIPAL OE DIAMANTE O' OESTE
DIAMANTE O' OESTE - PARANA

LEI NR. 010/91

SUMULA - AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A INSTITUIR A COSRANCA DE
SERVICOS EM PROPRIEDADES PARTICULARES COM EQUIPAMENTOS DA
MUNICIPALIDADE, E DA OUTRAS PROVIDêNCIAS.

A C6mara Municipal de Diamante O' Oeste, Estado do Para-
na, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

• Art. 01 - F ica o Execut Ivo 11ul11c i pa I autor Izado
branca de servicos em propriedades particulares
da Municipalidade.

a Instituir a co-
com equipamentos

Art. 02 - A co branca de que t,'ata o art. 01 desta Lei,
05 segulotes criterios:

obedeceru

a - Servicos em pequenas propriedades serao feitos gratuitamente
mediante a apresentacao de ootas de producao (blocos) do Imovel a
ser beneficiado.
b - Servicos em medias propriedades serao felta~ ,nrdlante a apre-
sentacao das notas de producao (blocos) e 50 serao cobrados servi-
cos que durarem mais de uma hora e meia (1 hora e 30 minutos).
c - Servicos em grandes propriedades, serao
apresentacao das notas de producao (bloco) e
(cinquenta por cento) do custo da hora maquina.

feitos
sera

mediante a
cobrado 50%

d - O custo da hora maquina tera comn base a tabela praticada pela
Cafe do Parana ,ou Emater.
e - Para efeito de enquadramento
cida a se9uinte tabela:
- de 1.0 ha a 50.00 ha
- de 50.00 ha a 150.00 ha
- de 150.00 ha acima

das prnpriedades, fica
- pequena propr i eoade
- media propriedade
- grande propr Iedade

estabele-

Art. 03 - Fica estabelecido que toda propriedade que tenha I imites
em estradas municipais, teran que ser rocadas pelo proprletario
semestralmeote (duas vezes por ano) com a oiHt~ncia mlnima de dois
(2) metros a partir da margem da estrada.
Paragrafo Primeiro - Em caso de
proprietarios, a municipalidade
taxa de servicos de melhoria.

nao haver rocada por parte
fara tal servicos e cobrura

dos
como

Art. 04 - Toda propriedade rur~1 e a que apresentar
mês de setembro, as notas de pr o acompanhadas
produtur, para ter direito aos vicos particulares
mu n ic ipa I ida de.

anualmente no
do bloco de
por parte da
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ArL 05 - Esta le I entrara em v i9u I' na data de sua pub IIcacao, re-
vogadas as disposicoes em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL OE DIAMANlE U. OESTE
Aos seis dias do mês de maio de 1991.
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