Estado do Rio Grande do Sul

Municfpio de Santo Ant6nio do Planalto
Emancipado em 20 de margo de 1992

LEt COiTPLEUENTAR

No

026/20t87, DE t5 DE tf,AtO DE 2018.

ESTABELEGE NoRMAS DE CARATER
TRANslrORro, PARA PAGAMENTo Do tirposro

A

PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRtroRraL URBANA - tpru, ExERcicto DE

SOBRE

2OI8 TAXAS CORRELATAS.

Art, lo O lmposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, relativo ao
exercicio 2018, e taxas conelatas de arrecadageo con unta, previstos no Art. 108 do C6digo
TribuHrio Municipal, Lei Complementar 009i2006, serao pagos, com prorroga9ao dos prazos,
segundo as normas previstas nesta Lei, que encerram a politica tribut6ria costumeira do Municipio,
incorporadas ao orgamento, na p.evisao anual da receita, respectiva:
| - Pagamento integral, em uma Unica vez.

a) at6 16 de julho de 20'18, com desconto de vinte por cento

(20016);

b) ate 15 de agosto de 2018, com desconto de dez por cento (10%).

ll - Pagamento parcelado, em cinco cotas, sem descontos, vencendo-se e primeira em 15
de agosto de 2018; segunda em 17 de setembro de 2C18; terceira em 15 de outubro de 2018;
quarta em 19 de novembro de 2018 e a quinta e iltima em 17 de dezembro de 2018.
Art, 20 As disposiq6es em contrario constantes do inciso I do art. 108 do C6digo Tribut6rio
Municipal ficam com 6uas aplicaq6es suspensas no que tange aos prazos d€ pagamento,
.elativamente ag IPTU e taxas que prevC no exercicio de 2018.

Art

Alo

30 Esta Lei entr3 em vigor na data

de sua publica9So.

GABINETE DO PREFEITO IIIUNICIPAL DE SANTO ANI6NIO DO PLANALTO, 15 OE
DE 2018.
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ELIO 9ILBERTO LUZ DE FREITAS
Prefeito Municipal
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Desafixado

Salve uma vida: doe sangue, doe 6rgaos e diga nAo as drogas " LeiMunicipaln" 1.093/2011
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