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D E C R E T O N° 3.554, DE 07 DE JANEIRO DE 2020

Institui a cobrança de taxa de expediente destinada a custear o
fornecimento

de

documentos

solicitados

por

particulares,

em

atendimento aos seus interesses e dá outras providencias.

ODILON RODRIGUES MARTINS, Prefeito Municipal de Bernardino
de Campos, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e,

Considerando, a necessidade de obter documentos públicos, para
fins de atender a interesse de particulares;

Considerando, a necessidade de restituir aos cofres públicos desta
municipalidade, os gastos com material destinado ao processo de obtenção de atos
emanados do Poder Público Municipal.

Considerando, os Artigos 190 e 352, da Lei Complementar n° 90,
de 13 de maio de 2002.

Considerando ainda, a necessidade de cobrança de taxa de
expediente em virtude da contraprestação de serviço público, ou de benefício feito, posto à
disposição ou custeado pelo Município em favor de quem paga, ou por este provocado.

DECRETA:

Artigo 1 o - Fica, a partir desta data, instituída a cobrança de taxa de
expediente destinada a custear documentos públicos, para fins de atender interesse de
particulares.

Artigo 2 o - O valor da taxa mencionada no artigo anterior será de R$
25,00 (vinte e cinco reais), por protocolo, até 15 (quinze) cópias, acima será adicionado R$
0,15 (quinze centavos) por folha excedente.
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Artigo 3 o - Os interessados deverão recolher aos cofres públicos
municipais, o montante referente a contraprestação de serviço público, sendo que o
pagamento deverá ser efetuado no momento do protocolo do documento.
Artigo 4 o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bernardino de Campos, 07 de janeiro de 2020.

ODILONR^^ÍGUES
Prefeito Municip

Registrado e publicado nesta data
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