
A Câmara Municipal de são João Nepomuceno decreta e eu san-
seguinte lei:-
_~t. lº - P~los encargos cometidos à Estação Rodoviária pelos. -57 a 468 do Codigo de Posturas Municipais e observadas as dis-

_-:~~-es -ele constantes,.a respeito de efetuar a venda de passagens e
_ : S de Aolumes, serao cobradas as taxas seguintes:-

a) sobre o valor das passagens vendãàas......... 8%
b) sôbre o valor dos despachos de volumes •••••• 30%
c) sôbre a guarda de volumes até o peso de 30

quilos, por dia ••••••••••••••••••••••••••• ~ 1,00
) por estacionamento de cada veiculo de tran~

port~ coletivo de passageiros, por dia ou
~raçao •••••••••••••••••••••••••••••••••••• fl$ 2,00

- -. 2º - As tarifas de fretes de despachos feitos na Esta-
:~-ia serão cobradas na seguinte base:-

todo despacho até o,peso de 5 quilos ficará sujeito ao
pagamento da taxa minima de ~$2,00 (dois cruzeiros) e
mais ~$0,05 ~cinco c~ntavos) por quilometro correspon-
dente à distancia ate onde deverá ser transportado;

b) o volume que exceder de 5 (cinco) quilos pagará, além
das taxas a~ima, mais [$ 0,30 (trinta centavos) por quilo.
t. 3º - Será cobrado mais meio por cento (1/2%) sobre o

~r~gatoriamente declarado no conhecimento, para garantia do
- _~~_Le em caso de extravio ou perda de volume despachado, ficando
___a~en4e obrigado 'a reclamar dentro do prazo de trinta (3~) dias,
___-~ -a data do despacho.

t. 4º - Como encomenda serão aceitos a despachos os volu-
~ ~ _ossam ser conduzidos pelo veiculo, não excedendo de trinta,:~ls de peso e de 6Ox50x40 cts. de dimensões máximas.

~t. 5º - Para atender ~s despesas com a instalação da esta-
~~~n~·iaria, fica aberto o credito especial de q$ 10.000,00 (dez

eiros) •
L. 6º - Revogadas as disposições em contrário, entrará a

-v _e~ em vigor na data de sua publicação.
__san 0, portanto, a todas as autoridades a quem o cumprimento

~:~h~ln desta lei pertencer~m, que a cumpram e façam cumprir tão
",,-=-,~•.•e cono nela se contem.

e passado nesta cidade de são João Nepomuceno aos vinte
o ~ês de julho de mil novecentos e cincoenta e um.

= LEI Nº 82 =

Re~ula o modo de cobran~a de percen-
tagens sobre venda de passagens e despacho- , ,de volumes na estaçao rodoviaria e contem
outras disposições.


