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~S FERNANDES PICOLOTTO, Prefeito Municipal de São José das Mis-

sões - RS:

"ISENTA DE JUROS, MULTAS E CORREÇIlO MONE-
TARIA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

Faço saber no cumprimento ao disposto no Art. 65, IV da Lei Orgâni-
ca Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promul-
go a seguinte, Pl
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'..LEI:

Art. 1º- Fica o poder Executivo Municipal autorizado a isentar de
juros, multas e correção Monetária, os agricultores que se encontram nos anos an-
teriores, em débitos com a Secretaria Municipal da Agricultura e que pagarem as
referidas dividas até a data de 30 de setembro de 1999.

Art. 2Q- A partir do dia 30 de setembro de 1999, os débitos rema-
nescentes serão cobrados acrescidos de multas, juros e correção monetária, nos
termos da Lei.

Art. 3º- Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado em parcelar
a divida principal sem os juros, multas e correção monetária, em até 04 (quatro)

r">:

parcelas mensais, mediante Notificação endereçada diretamente para o conhecimen
to do contribuinte interessado.

Art. 4Q- O Contribuinte poderá optar pelo pagamento da ~ivida A-
tiva à vista com a referida isenção ou parcelar em até (quatro) vezes mensais.

Art. SQ- Para que o cidadão possa ter futuros beneficias junto a
Secretaria Municipal da Agricultura, o Contribuinte deverá estar quites com as
dividas dos Créditos lançados em ~ivida Ativa.

Art. 6º- A Presente Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SilOJOSr DAS MISSDES, aos 09
de junho de 1999.

~/7dJ c.!::.c. t/..~
CA~~ERNKNDÊt'PIC~tO-

Prefeito Municipal
REGIS RE-SE E PUBLIQUE-SE:

-----...,.
L.L"""''i'I~",RPICOLOTTO

Mun. de Administração

~--------------------------------.--------------------------~GESTÃO 1997/2000 - Governando com a Comunidade


