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,
Município de Aguas da Prata

(Estância Hidromineral)

DECRETON° 2.494 DE 27 DE MARÇODE 2015

"Dispõe sobre a concessão do prazo de 40 (quarenta) dias para
recolhimento do 1.T.S.I., nos termos do disposto no art. 100, !j2°, da
Lei n.o 1.359, de 18 de dezembro de 1997 - Código Tributário do
Município da Estâ'rrciaHidromineral de Águas da Prata. "

I,

i,

SAMUEL DA SILVA BINATI,
Prefeito do Munitípio de Águas da Prata - Estância Hidromineral, Estado de
São Paulo, usando a competência que lhe confere o inciso VI, do art. 58 da
Lei Orgânica Municipal, promulgada em 31 de março de 1990,

Considerando a necessidade de promover o incentivo à
regularização dos imóveis existentes no território do Município de Águas da
Prata, pendentes de transferência e registro junto ao Cartório de Registro de
Imóveis,

D E C R E T A:

Art, 1° - Fica concedido o prazo de 40 (quarenta) dias para o
recolhimento do imposto I.T.B.I - Imposto Sobre a Transmissão de Bens
Imóveis, disposto no capítulo IV da Lei n.o 1.359, de 18 dezembro de 1997.

~ - A Seção de Tributação deverá expedir a guia respectiva
com a observância da fundamentação legal e o prazo para o recolhimento do
imposto.

~ - Fica o cartório de Notas e Protestos autorizado a realizar a
escritura de compra e venda por meio de instrumento público dos imóveis
abrangidos pelo presente Decreto, devendo constar no referido documento a
fundamentação e prazo para o recolhimento do imposto.

Art. 2° - O presente Decreto tem a validade de 30 dias,
contados da data de sua publicação.

Art. 30 - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Município de Águas da rata - (Estância Hidromineral), aos vinte
e sete dias do mês de março de doi mil e quinze.

Samuel da ilva Binati
Prefeito M nicipal
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