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..\r tl Prefeito do Municipio dê Vertente do Lério, Estatio cie Pernambuco.
yirer san do <i ars suas atribuiçôes que ihe sào conferidas por Lei. falo saher que a (lâmara NÍunicipai
í , eprovou e EIi sanciono a segu inte ].ei'
\J Art. lo - (-)s (lontribuintrs do Imposto Predial Tçrritorral Í-irbano - lll'[i, rm

débito com a municipaiidade dos oxÇrcicios dr 1993, 1994, 1995 * 199ó, fictun isentos clo
pagam ento tlr Multas, .luros e correção monetária nos Impostos devidrs

PARAOS'AI'ÍI l' - A isençâo de que trate Êste srtlgo sera aplicada aos
contribuintes quR pagerÊm ou parcelaram seus debitos até o dia -tl de laniiro ele ttl.,rt

Art.20'0s cantrtbumtes devedorrs do Imposto Predral 'l'errúonal Lirbano -- IPTU,queetbfiúemouparcelaremt.ui pag.mentos àtÉotira3lde;anrrrodalggS.terãoum
abrtrm ento de 509/o (cmqüenta por cento) de seus debitos.

Art- 3o ' Os ccntrtbuurtes poderâo rÊquerer o parcelam +nto rle seus clebitos em
até 05 (crnco) v0zÊs com parcelas mensais, findo este prazo pàrderão os beneÍicros desta Ler.

-{rt. 4o - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder a atualizrçáo
,l! da.tara de Ilum.inação Pública utilizando a ttFIR ou qualquer indice oficial que venha substitui
*.r1- la. para 

-o 
cálculo estendendo a cobrança a todos os consumidores que se utilizarem do

. serviço ds IIum inaçâo Pública.
\, .A'r1.5" - As despesas com a implantaçâo desta Lei correrôo por conte de

dotaçõ es orçam en tárias con sign adas n o 0 rçam ento.
Árt. 6o ' Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçá0, revogadas as

disposiçõrs em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Vertente do Lério, em l5 de dezembro
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Estado dc Prraauluco
PREIEITI]RÀ T{IJNICIPAI, D8 Ú[RTTNTÍ DO I,ERIO

LEI N' 104/97. I

EMENTA: isenta Muitas, iuros. Concecie
Abattmento aos Contnàt r.ntes

De IPTtj, e atu.aiiza a tal,a cie

liumnaçdo Púhhca.
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