
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do 
Sul. 
 

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 

 
LEI MUNICIPAL N° 194.02, 27 de dezembro de 2002. 

 
Institui Taxa para execução de serviços 
da Patrulha Agrícola. 

 
    Art. 1º - Fica instituída no Código Tributário do 
Município de Almirante Tamandaré do Sul, a Tabela de taxas para execução 
dos serviços da Patrulha Agrícola, passando a integrar o anexo VII da Lei 
Municipal nº 74/2001 de 31 de dezembro de 2001. 
 
    Art. 2° - A tabela ora instituída, tem por finalidade 
estabelecer valores  às horas de serviços prestados pela Patrulha Agrícola, em 
parâmetros diferenciados da praticada pelo Município, para estimular e 
participar do desenvolvimento das propriedades rurais de Almirante 
Tamandaré do Sul. 
 
    Art. 3º - Os valores previstos na tabela ora instituída 
serão revistos anualmente, conforme previsto no Código Tributário, com 
atualização do VRM, pelos índices do IGPM do período. 
 
    Art. 4º - Esta lei entra em vigor a contar de 1º de 
janeiro de 2003.  
 

    Gabinete do Prefeito, 27 de dezembro de 2002. 
 
 

     
                     João Domingos R. da Silva 
                                  Prefeito Municipal 
Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 

    Rita de Cássia de Oliveira 
Assessora Especial de Gabinete 



 
 

Tabela para execução de serviços 
da Patrulha Agrícola 

(valores em VRM) 
 

1. Retroescavadeira (hora máquina) .............................................. 16 
2. Carregadeira Michigan (hora máquina) .................................... 16 
3. Motoniveladora (hora máquina) ................................................ 20 
4. Trator de esteira (hora máquina) ................................................ 20 
5. Transporte de terra, entulho, cascalho, dentro do perímetro 

urbano: 
a) caminhão eixo simples ............................................................ 4,8 
b) caminhão eixo duplo(truque) ................................................ 7,2 
 

  Obs: Quando fora do perímetro urbano, acréscimo de 01.. por 
quilometro rodado no multiplicador. 
 

6. Abertura e fechamento de valas: 
a) Com asfalto final por metro linear ........................................... 6 
b) Idem em vias com pré-asfalto por metro linear .................... 4 
c) Idem em vias com paralelepípedos por metro lin ................. 4 
d) Idem em vias de terra ou encascalhada p/m lin. .................. 2 
 

 
 


