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LEI MUNICIPAL Nº 050/2001, de 27 de Abril de 2001.  

       

Dispõe sobre os valores a serem cobrados por copias de 

documentos através de fotocopiadora de propriedade do 

Município de Novo Xingu - RS. 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica vigente, 

que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º -  O valor cobrado por cópia realizada através de 

fotocopiadora de propriedade do município de Novo Xingu – RS obedecerá  o disposto nesta Lei. 

 

Art. 2º - Fica estabelecido que o valor a ser cobrado por cada 

página de documento copiado usando fotocopiadora de propriedade do município de Novo Xingu - 

RS, será de R$ 0,05 (cinco centavos). 

 

Art. 3º - O montante total devido pelo requerente das cópias 

deverá ser pago à vista, junto a tesouraria da Prefeitura Municipal. 

 

Art. 4º - A correção dos valores será efetuada através de Decreto 

do Executivo, tomando como base a média do percentual de aumento do papel e do toner utilizado pela 

máquina, em data definida pelo chefe do Executivo Municipal. 

 

Art. 5º - Estão isentos de cobrança cópias realizadas em favor da 

Administração Municipal e de documentos de pessoas residentes e domiciliadas no município de Novo 

Xingu que se utilizarem das mesmas para o requerimento de benefícios ou financiamentos junto à 

órgãos municipais, Estaduais ou Federais. 

 

Art. 6º - Os recursos arrecadados, através da cobrança dos 

referidos serviços, serão contabilizados como Receita Orçamentária do Município. 

 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
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