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LEI

N22100,. DE 12 DEFEVEREIRO DE 1981
L

Autoriza dispensa de multa para pagamento

do

ISS pelo prazp de 90 dias.

es

A Camara Municipal de Itabíra, por seus Vere^
dores, aprovou e eu. Prefeito do Munic.ipio, sanciono a

seguinte

lei;
Artigo |2 - Fica o Poder Execut ivo autor i zado
a di spensar do acrese imo de que trata o ítem I do art igo 143
Lei

1996,

da

de 30 de novembro de 1978, os contribuintes que, na

data desta lei, estejam com debítos acumuIados referentes ao

\m

posto Sobre Servi ços.
§ I 2 - Para concessão do benef,i c i o

prev i sto

neste artigo, o contribuinte devera requere-lo no prazo de 90(n^
venta dias) a contar da promulgação desta lei.
^

§ 22 - Devera constar no requerimento de
trata o parágrafo anter ior a conf i ssao espec if içada da

que

divi da,

I

conforme exigência do Departamento Municipal da Fazenda.

Artigo 22 - Os contribuintes notificados
la fiscalização, ficam dispensados da confissão de que

p^

trata

o

parágrafo 22 do artigo anterior.

Artigo 3- - O debito confessado ou
do podera ser parcelado, nos termos do art igo 146 da Lei

notific^
I996,

de 30 de novembro de 1978, com o beneficio de que trata esta lei.
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Artigo 4^ ~ Revogadas as disposições em
trario, esta lei

entraria em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Itabíra, 12 de fevereiro de I98l.
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