
PROJETO DE LEI N.º 55 DE 21 DE SETEMBRO DE 2015

Autoriza o Poder Executivo Municipal a cobrar Taxa de
Atualização do INCRA

Art.1º - Fica o Poder Executivo autorizado a cobrar Taxa de atualização do INCRA.

Art. 2º –  Os valores a serem cobrados serão corrigidos anualmente pelo VRM

(Valor de Referência do Município) conforme os percentuais a seguir:

Expedição do CCIR 5% VRM

Alteração (atualização) com até 2 proprietários. 15% VRM

Alteração (atualização) de 3 a 5 proprietários. 20% VRM

Alteração (atualização) 6 a mais proprietários 25% VRM

   

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa:

Senhores Vereadores:

Na oportunidade em que lhes cumprimento, submeto à Vossa Apreciação este

Projeto  de  Lei  que  visa regulamentar  a  cobrança  de  taxas  para  atualização  do  INCRA

(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) uma vez que este serviço de atualização

tem se tornado rotina e  o mesmo demanda tempo e disponibilidade de um servidor  para a

relização do mesmo, tanto para a Expedição do CCIR quanto para as devidas atualizações. É

válido esclarecer que houve uma alteração na forma de atualização deste documento, passando a

ser  digital  e  exigindo a inserção de uma série de dados que demandam pesquisa,  análise  e

minucioso  trabalho  para  ser  realizado,  ou  seja,  o  que  antes  era  feito  de  forma  manual  e

simplificada, hoje demanda capacidade técnica e tempo devido a complexidade da ação. Deste

modo, faz-se necessário, que seja feita a cobrança de taxas assim como todos os demais serviços

e  emissões  de  documentos  realizados  pela  Prefeitura  Municipal,  a  qual  não  era  prevista

anteriormente,  por  não  ser  uma  rotina  de  trabalho  e  por  apresentar-se  de  forma  mais



simplificada. Entretanto, com a demanda de uma atualização digital, com mais informações e

ampliação de dados, torna-se necessário que este serviço seja cobrado subsidiando o seu custo.

Deste modo, encaminho para vossa análise e aprovação.

Atenciosamente,

Volnei Colvero Savegnago
Prefeito Municipal


