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MUNICIPAL 

L E I 

- Dispõe 9~bre o aumento das tarifas do serviço telefonico -

O Prefeito Munioipal de Jundia!, de acordo com o que 
decret()u a CAmArB Mu.nioipal. ettl Blt8Ma de 12 de abril de 1 949, 
promulgo a seguinte lei. 

Art. li - FioA .~toriz.do o aumento de 20~ (vinte por cento) 
nas tarifas dos 8erviço8 tele~anico8 loc~1sp da Companhia Tele
for~ca B~sBl1elrat de aoordo con 09 despaohos do Senhor preslden 
te do Rept1blio., de 17 de jtmeiro /8 8 de feTure1ro do cnr.t"ente 
ImO, q(;!e aprovou ases percent.getD; comobli9ice para o aumento. 

Art. 2R - O produto cU~BBe IiIcnscil1lo dastiIla-q e exclua1nment 
e atender ~ m~lhori. do. sal'rlos dos eapreaad08 de888 Companhia 
no serviço lOCQl , legalmente acord~do entre 8les e eIs. 

Art. 32 
te ano. 

o aumento vi&Qrar' a partir de li de l'Ilarço do 

Art. 48 - A CompanhiA ~emonBtrgrÁ, perante a Prefeitura a Ter ~ 
fic8Q~O mensal, dentro de noventa dias, ~~is 8S importln~1as 
produzidas pelos aumentos cobrado. e SUB .pllcagã~. 

Art. 52 - Os 8TCntuais ouperavita, logo verifioados, serão d 
poeitadDB em conta especial. no Banco do ~a1I, ~Qr~ ampllaçla 
pelos insti tutoa uegttr9do.es, dos e9US serviços m~clico8t ~1 cand 
entendido que o aumento dS8 twrifaB 8e destina exclusivamente ~ 
melhoria das condi9õea dos trabalMdorea. 

Art. 6i - Verificados superavita, O Prefeito expedirA ato ba 
arando 8S tarifas. lUJ devida proporção. 

Art. 7~ - O Pref'ei to Municipal pOder' s ali ci 'bIr li Ins.petori 
dos Servi~o8 pdbllcoB. da Seor~t8r1a da Viação e Obras ~blicsa 
como orgão t~cni.co oompetente do Est&d.o - art. 62 d. Lei Orglni .. 
- a devida 8ss1at8ncia pRr9 9 ~eri~leaQão 8 que 88 retere O art 
4~. dada a conexão do serviço munioipal co~ o intermunicipal. q e 
a ela compete. 

~. 88 - Revogam-se as diapos1Qões em contrario, entrando 85 
101 em vigor na dBtQ de eu. pdblicsQão. 

Pre~eitura Municipal de Junrli'í, aos 1 8 de abril de 1 949. 

ií: u ~~ud M-i:iX~-
Arq. Vaeco A. Venohiaruttl, 

Prefeito Municipal. 
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