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LEI N° 3a668, DE 27 DEZEMBRO DE 2001a

Altera a Lei n° 3.404, de 23 de dezembro de 1997,
que "Institui o Código Tributário Municipal",
alterada pela Lei n° 3.504, de 17 de agosto de 1999,
e dá outras providências.

O povo de Itabira, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou, e eu. Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

O

Art. 1°. A alínea c do Inciso II do § 3° do art. 49 passa a
- » . V".

vigorar com a seguinte redação:
"c - a sociedade civil formada exclusivamente por
profissionais das respectivas profissões regulamentadas;"
Art. 2°. O inciso II do § 2° art. 51 passa a vigorar com a
seguinte redação:
"II - os valores das mercadorias consumidas em função
da prestação dos serviços".
Art. 3**. O § 3°, e seus incisos, do art. 51 passam a
vigorar com a seguinte redação:

O

"§ 3°. Na prestação dos serviços a que se referem os
itens 32 e 34 da Lista de Serviços, o imposto será calculado sobre o preço dos serviços
deduzido das parcelas correspondentes:
I - ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos
serviços;
II - ao valor das subempreitadas já tributadas pelo
imposto".
Art. 4°. O inciso II do § 1° e o § 2° do art. 52 passam a
vigorar com a seguinte redação:
"II - quando os serviços constantes dos itens 1, 4, 8, 25,
52, 88, 89, 90,91 e 92 da Lista de Sen/iços anexa a esta Lei forem prestados por
sociedades formadas exclusivamente por profissionais das respectivas profissões
regulamentadas, o Imposto será exigido na forma dos §§ 3° e 4° deste artigo, em
relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste sen/iços
em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal nos termos da lei
aplicável, observada a atinea c, Inciso II do § 3° do art. 49.
§ 2°. O disposto no inciso II não se aplica à^OÜíedade
que apresente dftalquer uma das seguintes características:
y^y"^

• . . .-». •<«.

I - sócio pessoa jurídica;
II - atividade diversa da habilitação profissional dos
sócios;
III - sócio não habilitado ao exercício de atividade
correspondente aos serviços prestados pela sociedade;
IV - sócio que não preste serviços em nome da
sociedade, nela figurando meramente com aporte de capital."
Art. 5°. Fica acrescido ao art. 52 o § 5° com a seguinte
redação:
(H)
^-^

"§ 5°. Quando se tratar de responsável pela retenção
do ISSQN na fonte, este deverá, mensalmente, recolher o imposto até o dia 10(dez) do
mês subseqüente ao fato."
•
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Art. 6°. O art. 97 e seus parágrafo único, incisos e
alíneas passam a vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 97. As taxas de que se trata este Capítulo VI
não incidirão sobre os seguintes atos e atividades:
I - a publicidade de caráter patriótico, a concernente à
segurança nacional e a referente às campanhas eleitorais, observada a legislação
eleitoral em vigor;
II - a ocupação de áreas em vias e logradouros
públicos por:

o

a - feiras de livros, exposições, concertos, palestras,
conferências e demais atividades de caráter notoriamente cultural ou científico;
b - exposições, palestras, conferências, pregações e
demais atividades de cunho notoriamente religioso;
III - as entidades cofnjDroS^ãíTámente sem fins lucrativos;
IV - os templos de qualquer culto religioso."
Art. 7°. O inciso lll do Art. 126 passa a vigorar com a
seguinte redação:
"lll - 2,5 (duas vírgula cinco) UFIR's por guia, pela
emissão de Guias de Recolhimento de Tributos Municipais;"
Art. 8°. Fica acrescido ao Art. 126 o Parágrafo único
com a seguinte redação:

Ofício (
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"Parágrafo único. Na emissão de Guias de
Recolhimento de Parcelamento de Débitos Inscritos em Dívida Ativa será cobrada uma
única taxa em cada parcela, independentemente do número de guias emitidas."
Art. 9°. O caput ào art. 165 e seus §§ 1° e 2° passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 165. O parcelamento poderá ser concedido, a
critério da autoridade competente, em até 60 (sessenta) parcelas mensais.
§

1°. O vaior das parcelas será expresso em

quantidade de UPFM's.

(T)

§ 2°. O valor mínimo de cada parcela será equivalente
a 10 (dez) UPFM's, em se tratando de pessoa física, e de 60 (sessenta) UPFM's, em
se tratando de pessoa jurídica."
Art. 10. O caput do art. 211 passa a vigorar com a
seguinte redação;
» . , ,.,. v"Artigo 211. Compete ao Secretário Municipal da
Fazenda decidir, em primeira instância, reclamações e impugnações contra os
lançamentos de tributos e penalidades."
Art. 11. O art. 212 e seus parágrafos passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 212. Compete ao Conselho Municipal de
Recursos, integrado por 4 (quatro) cidadãos do Município, decidir, em segunda
instância, os recursos contra os lançamentos de tributos e penalidades.

o

§1°.
§ 2°. O Conselho será constituído paritariamente por
servidores versados na Legislação Tributária Municipal, designados pelo Prefeito, e por
contribuintes indicados por entidades representativas de categorias econômicas e
profissionais, com a atribuição de decidir, em grau de recurso, acerca das reclamações
sobre lançamentos e demais questões tributárias.
§ 3°. A escolha dds" môhitrros do Conselho ficará a
cargo do Prefeito Municipal, devendo este fazer a escolha dos dois contribuintes
indicados em lista, contendo seis nomes, pelas entidades representativas de categorias
econômicas e profissionais.
§ 4°. Os conselheiros farão jus ao jeton de 1/30 (um
trinta avós) do subsídio do Secretário Municipal por sessão de que participarem.
§ 5°. O Secretário do Conselho fará a relatoria dos
processos ds^competência deste e, no seu impedimento ou suspeição, a relatoria será
•Presidente.

Ofício I

§ 6°. O Prefeito Muniorpiat nomeará os 4 (quatro)
membros do Conselho, designando um deles para exercer a Presidência, outro para a
Vice-Presidência e outro para a Secretaria.
§ 7°. Havendo empate no julgamento dos processos no
Conselho, caberá ao Presidente o voto de minerva."
Art. 12. O caput do art. 220 passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Artigo 220. Findo o prazo para a produção de provas,
o processo será apresentado ao Secretário Municipal da Fazenda, que designará data
para o julgamento no prazo de 10 (dez) dias."
Art. 13. O art. 248 passa a vigorar com a seguinte
/Tj

redação:
"Artigo 248. Da decisão de primeira instância
administrativa, contrária ao contribuinte, caberá recurso voluntário, com efeito
suspensivo, para o Conselho Municipal de Recursos."
Art. 14. O art. 259 e seu parágrafo único passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 259. A Unidade Padrão Fiscal do Município
(UPFM) terá o seu valor unitário atualizado no dia 1° de janeiro de cada exercício, com
base na variação do índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E)
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulada nos
últimos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao da atualização.

o

§ 1°. O Chefe do Executivo editará, em atendimento ao
caput deste artigo. Decreto fixando o valor da UPFM.
§ 2°. Obsen/adas as regras de atualização previstas na
legislação específica aplicáveis até a data de publicação desta Lei, tributos, multas e
demais valores previstos na Legislação Municipal não recolhidos até o seu vencimento,
inscritos ou não em Dívida Ativa, ficam sujeitos à atualização prevista nos termos
definidos no caput óesXe artigo.
§ 3°. Caso o IPCA-E-seja-extinto, ou não possa mais
ser aplicado, será adotado outro índice oficial que reflita a perda do poder aquisitivo da
moeda."
Art. 15. A alínea a do § 1° do art. 262 passa a vigorar
com a seguinte redação:
"a - de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao
dia sobre o valor corrigido do tributo, cumulativamente contados a partir do vencimento,
limití=i'1í=i ?" pprnfíntlinll jlf^ 30% (trinta por cento) para débitos com vencimentos até
^^—3^W2/gQ044Í-

Ofício I

art. 262:

Art. 16. Fica inserida a alínea b ao inciso I do § 1° do
* . . • * . >-

"b - para débitos com vencimentos a partir de
1°/1/2002, multa de 0,22% (vinte e dois centésimos por cento) ao dia do valor corrigido
do tributo, cumulativamente contados da data do vencimento, limitado ao percentual de
20% (vinte por cento)."
Art. 17. O inciso II, e suas alíneas, do § 1° art. 262
passam a vigorar com a seguinte redação:
II - havendo ação fiscal, 100% (cem por cento) do valor
corrigido do tributo, reduzidos para:
r\
^^

a - os percentuais estabelecidos nas alíneas a e b do
inciso I deste parágrafo, quando o recolhimento ou pedido de parcelamento ocorrerem
em até 15 (quinze) dias contados da data do recebimento do termo expedido pela
Secretaria Municipal da Fazenda;
b - 40% (quarenta por cento) de seu valor, quando o
recolhimento ou pedido de parcelamento ocorrerem^de^l.^ y.ezesseis) a 30 (trinta) dias
contados dá data do recebimento do termo expedido pela Secretaria Municipal da
Fazenda;"
Art. 18. Fica acrescida a alínea c ao inciso II § 1° do
art. 262:
"c - 70% (setenta por cento) de seu valor, quando o
recolhimento ou pedido de parcelamento ocorrerem após os 30 (trinta) dias contados a
partir da data do termo expedido pela Secretaria Municipal da Fazenda e antes do
ajuizamento."

o

Art. 19. O inciso XI do art. 263 passa a vigorar com a
seguinte redação:
"XI - multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor do
serviço pela falta de emissão de documento fiscal aprovado pela Secretaria Municipal
da Fazenda."
Art. 20. Fica acrescido ao art. 263 o inciso XII
"XII - multa de 200% (duzentos por cento) do valor do
imposto corrigido monetariamente pela falta de recolhimento do imposto retido na fonte,
apurado por meio de ação fiscal."
Art. 21. Onde se lê a alíquota de " 1 % " referente ao item
79 b (Locação de Veículos) do Anexo I (Lista de Serviços) leia-se a alíquota de "3%".
Art. 22. Onde se lê a alíquota de "5%" referente ao item
95 (Cobranças e recebimentos por conta de terceiros,... pelo Banco Centrando Anexo
I (Lista de s4vif^R) leia-se a alíquota de "7%".

Ofício I

Art. 23. Onde se lê a alíquota de "5%"referente ao item
96 (Instituições financeiras autorizadas ... prestação dos serviços.) do Anexo I (Lista de
Serviços) leia-se a alíquota de "7%".
*. . . ..^. >,.
Art. 24. Ficam revogadas as disposições em contrário
contidas na Lei n° 3.404/97, alterada pela Lei n° 3.504/99, suprimindo-se o § 9° do art.
49; o art. 132; o §4° do art. 165; os §§ 1°, 2°, 3° e 4° do art. 211; e o § 3° do art. 262 da
citada Lei.
Art. 25. Esta Lei entrará em vigor no primeiro dia útil do
exercício seguinte ao de sua publicação.

o
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sexta-feira. 28 cjc dezembro de;20pi;

LEI IP 3.688,
DE 27 DEZEMBRO DE 2001.
Altera a Lei »• 3.4CM, de 23 de dezembro de 1097,
<tue -institui o Código Trlbutárfo Municipai", aitarede pele Lei n< a j 0 4 , de 17 de agoste de 1S99, e
dá outree prevIdanciaB.
0 povo da Ksbiie, por aaua reprecentenlaa ne Câmara M u n i c ^ i , aprovou, a eu, Prefallo Municipal,
eandono a sagiMnte Lei:
ArL t*, A alineB c do betei 11 do 9 3* de Mt. 40
paese « vigorar oom e aeguHe redãçio:
10 • e sodsdade chril iormade exclusivamente por
profíssfonaía das reapectlvae profíasSee reguíamenledes;*
Art. n O Bidio li do S 2* an. 61 peeee e vigorer
com B eeguinte redeçáo:
'II - o* velores des mercadorias consumidas em
tunçSo da preaieçio doe eeiviçoe'.
Art. 31. O § 3*, e seue kidsos. do arL SI fiasaam
a noorer com a seguinte redeçAo:
"§ ^ . Na presleçBO doe aeraiçai a que ee referem
OB Hena 32 e 34 de Lisla de Serviços, o impoBle
eerá calculado eobre o preço dos serviços deduzido dee pweelea eorrsfpendsníee;

Q

1 - ao valor dos maieriaia fomecidoa pelo preaiador dos serviços:
11 - ao veior des «ubenvreUedae já iributadaa pelo
impoato'
An. 4* O inciso II do § 1 ' a o fi 2* do a i l . 52
pBBBBm s vigorer com-a eagulnie redaçáo:
11 - quando oa eerviçoa comtatdea dos ilem i , 4,
e, 29, 52, 88, 80. 90.S1 e S2 da U i t a de Servi?»
anexe e eeta Lei lorem preelados por aoeiedadei
formedaa exclusiva ma nte por profissionais daa
r e ^ e c i h a s proKssõea r e g u b m e n u d s * , o imposto
eeiá eiri)pdo ne foma dos Sf 3* a 4> deate «itigo,
am reiBfáo a cada proNaslonel habllitedo, adcio,
empregado ou nüo. que preste aeiviçoe em nome
da sodededa, enáiora assumindo reoponeablidade pessoal n o i IcniMW da lai epieivet, observada
ê tUnaa e. Incito H do § 7 do art. 46.

5

2*. O disposto no Inãso II náo ee epllce á socieade quo epreeenie qualquer uma dea aegulntee
eeiectarisiicea:
I - sdcio pessoa juridica:
II • athldeda diversa de liebilltacáo prollesionai
dos aAcios:

o

III . sócio r d o habllilado ao exerclelo de atividede
correeporKÍenle eo* earvigos preslsdaa pele sociedade:
IV • eácio que náo preele servlcoa em nome da eocíedada, nela NgureraJo meremenie eom aporte de capitei."
A r t P . Rce acreaddo eo art. 52 o { S* oom a eegiãnle redaçáo:
'S V Quando ae talar da reeponaável pele retençlo
do ISSQN ne lonte, eete deverá, menealmenle. recoher o inqMilo ala o dia lofdai} do mèe aubaeqflente
ao leto.'
Art. O*. O eit. 67 e eeut pariçrato úntao. hwifot e
allneea passem a vigorar com a seguinte radsçáo:
'Arkgo 87. Ae Isxes de qua se trate eele Caoütáo VI
náo incidirto aobre oa seguinleB etos e ellvidades:
I - a piáiücidede de caráter pairidilco. e concernente k
segurence nadonsi e a nilerenie ás campanhaa alelloraia, ooserveda a leglatacáo elaitarBl em rigor:
II - a ocupeçáo de áreea om vlaa e bi^edauroe púbicos por
a - loiras de livras. exporicOes, concertos, paleeltes.
conlerènclse e demela alindadea de ceráter noloriamenie euHwal ou eienlIHcii;
b - expoaifSes, peleelrM, conleránciae, pregsçOee o
demaia elivldadea de euntio notoriamente religiaeti;
III • ae entidades conqirovaitaniente aem fira iuerell.
vos:
IV - os templos da quelqiier ctálo raligloeo.'
A r t TT O ineJH llt do ArL 120 passe a vigorar com e
seguinte redaçáo:
111 - 2,5 (duas virgiie dnco) URR'e per gula, pela
emlasáo de Qulss de Recollilmenio de Trbutos Municipais;'
A n >•. nee acrescsla ai> Ait. 128 o Perápreio láriGO
cem e seguinte redeçio:
'Parágrafo único. Na emissio da Guies de Recolhimento de Perceiamanlo de Déblios Inscritos em Divide Aiiva será cobrado urna única lana am cada per: cela. independentemenle do número de guias emitidas.*
A r t B*. O eapuf do art. 165 e seus 9$ i ' o 2* psessm
a vigorar cem a segiirda radaçto:
'Anigo 185. O parcelamento pioderá eer concedido, a
trilMO da autoridade competente, em atá 80 (eeeeente) parcelas mensels.
S 1*. O valor dos paicalas será eapreeeo am qusntldede de UPf kiTe.
S 2* O velor rTs'nimD de eads psrcets será equivalente e 10 (dez) UPFM'e, em sa Irstendo de pessoa física, e da 8 0 (sessenta} UPFM's. am se tratando d e
p a t t o a Jurídica.'
A t t 10, O copuf do ert. 211 paeaa a vigorar com a
aeguinie redeçáo:
'Artigo 211 «HTipele eo Secretário Municipal da Falende deddir, em primeira bisláneia, redemaçOes e
fenpugnoçOea centre os lençemerMoe de irbutoe e panalidedas."
A r t 11. O an. 212 e eeua parágialos possam a vigorar com a seguinte redeUo:
'An. 212. Compele eo Conselho Municipel de Hecursoa. Integrado por 4 (queira) cidadlõs do Município,
deddir. em segunda Insiánda, oa recursos contra os
tareamantoB de tránilea a penekdodee.
5 2'. O Conselho aerá constlluldo paritariamente por
aervldorea vereadoa no Legialaçio Tributária Munldpel. deeigrMdoe pelo Prefeilo. e por cantribuMee In^leadoa par eitüdades raptaãaniativai da aatagartaa
econãmlces e prolisalonais. com a airlbuicáo de decidir, am grau de recurso, ecerea dae raclemaçfiea
sobre iençementoa a demais questões tributárias,
§ 3*. A escolha doe membros do Comelho ticará a
cargo do Prefeilo Municipel, devendo esia falar a
escolha dos dois conirlbulnles indicados em lista,
contando sei* nomes, peles entldadee representativas de cBlegorlae econdnsces e profiesionals.
fi 4'. Os conaaihelios fatio jus «o jeton de 1/30 (um
Irtnia evoa) do subsidio do Secretário Muniapel per
aaeale de qua participaram.
fi S^. O Secretário do Conselho lera e relelorie doa
processos da competáncis deele e, no eeu impedimento ou suspeiçlo. e relalona eerá feHe pelo VlcePresidenle.
S SI. O Prefeilo Municipai nomeará ee 4 (quairo)
mambroa do Conselho, daslgnenda um deles para
exercer a PrasUáncla, outro pera a VIce-PrasIdArwia
e oulni pera a Secralerie.
§ 7*. HaverKJo empole no iulgemento dos pKXMssos
no ConeeB», ceberá eo Residente o velo de mlnerve,'
Art. 13. O cepul do ert. 220 pesss e uioerar com a
seguime redaçáo:
'Artigo 220. Findo o prezo pera e pioduçáo de pmvae, o piocesao aerá epreeenisdo eo Secretário Mu.
nidpsl de Fezenda. que deeigrMrá data para o julgemenlo no preio d a 10 (dai) dlat.'

A r t 13. O ert. 248 pssee a vigorar com a eeguinte
redaçáo:
'Artigo 248. Oe decisso de primeira inettnde edmlniattetive, eontrerie ao conirlbulme, ceberá lecureo
voluntário, com efeito suspensivo, pare o Conselho
Munidpal da Recursos.'
ArL 14. O an. 25B e seu psrágrelo únicq pescam e
vigorar cem e seguinie redeçio:
"Anigo ZSS. A Unidade Pedráo Fiseal do Munielpia
(UPFM) terá o aau veiar unitário etualizedo no dia 1 '
de lanelro de ceda exercido, com beae ne veriaçlo
de índice de Preçoa ao Coneumider Anpto-Eapeelal
(IPCA-E) apurado p a b inetliulo Bieaüdro de Oeogrelia e Eatallauce (ISGE}, acumulada nos úilimoa 12
(dote) meses imedlslamenie enterierea ao da ebieUzeçto.
fi 1*. O Chele do Executivo adilait, em eiendhrMnlo
eo caput desle erlioo. Decreto lixando o valor da
UPPM.
f 2*. Obaarvada» a t lagraa d a tíuObaçlo pranãtaa
na iegielBcAo aspaclKcs apáeáveis atá e date da pii>
bHcBçáo ilesta Lei, Iributoe, multes e domeis valoree
previstos na L a ^ l e ç & o Munidpal náo recolhidos até
o seu vendmenlo, Inscrltoe ou náo em Olvide Ativa,
neem aujeitoe á ehieVzeçáo prevista reie lermos dednidos no eepur deste snigo.
5 3>. Ceio o IPCA-E ssjB extinto, ou náo poesa msit
ser eplicado. aerá adotado outro líMJice olielei qua
rellta a perde de poder aqmlavD da moede.'
A r t 15. A ellnee a do fi 1* do ert. 202 paasa a vigorar
eom e aagulfiw radafSo:
*B - de a.33K (trinta s b4s eetitáeimos por cento) eo
dlB sobra o valor corrigido tio trliulo. cumulaUvamaib
le contados a parlir do voneimento, Umllada ao per>
centual de 30% (irinie por cento) pera dábitoa eom
vendmenioe eté 31/12'2001:'
A r t 18. Hca Meride e eánee b ao nic«a I de S 1 * do
en. 202:
t . pera dábiloa com vencimentos a partir de 1V1/
2002. multe de 0.22% (vinte e dois centésimoe por
cento) eo die do valor certlgpdo do tributa, eumiáelive.
mente contedos da date A vendmenlo, iimiledo ae
percentual de 20% (vinte por cento).'
ArL 17. O incieo il, e auaa eilneee. de § 1 ' ert. 262
peseam a vigorar eam a aegtãnte ledeçáo:
11 < havendo e ç i o fiacal, 100% (cem por cento) do
vBhir corrigido do irbuto. reduzUoe pera:
a • oe peiceniueii eelatolecUoa nes eHheas a e d do
inciso I desle paiágrafo, quando e recqihlmenlo ou
pedido de pan^iamento oceiterem em alá IS (quinze]
diaa coniadoa da dala do recebbnanto do t e m » expedido peta Secretaria Murádpal da Fazenda:
b > 40% (quersníe por cento) da aeu velor, quendo o
recolhimento ou pedido de parcelamenta ocorrerem
de 16 (dezeeaeia) e 30 (Irínte) dias eontedoa da data
do recebimento do leimo expedido pele Seerelaria
Municipel de Fazenda:'
A r t 18. Fica ecreecidB e almee c eo ineiM il fi t * <le
art. 282:
'c . 70% (salents por cento) de seu valor, quando o
reeoihtmento 011 pedido de parcelementa ocorrerem
epde oe 30 (Irinu) diai contedos e partir de dete do
iermo expedido pela Seerelaria Municipel de Fazendo e enles do ejuizanwnto,*
A r t 10. O hcfao XI do ert. 263 peeee e vigorar com e
eeguime redaçáo.
^ t - mula de 50% (cinqüenta por cento) do valor do
aerviço pela ialte de emiaeío de documenio iiscel
epravado pele Secretana MunieqMl de Fazenda.'
A r t ZD. Fice ecreeddo ao art 263 o IncÃo Xil;
'Xll - muHe de 200% (duzetiioa por cento) do velor do
impoato oarrígHo mpneIBriamente pela talla de recolhimento do imposto retido na lonte, epurado por meio
de açAe fiseai.*
Art. 2 1 . Onda ae lá a allquote de ' 1 % ' referente ao
item n b (Locaçlo de VáfeutasJ do «Viexo I (Utla de
Seniçoe) tele-se e eKquole de ' 3 % '
A r t 22. Onde sa lè a ailquBU de ' S % ' referenie eo
liem 05 (Cobrançes e lecebimenios per conta da terceiroa,... pelo Banco Cential.) do Anexo I (Liata de
Senriçoe) tds-ee a aliquaie de ' 7 % '
Art. 23. Onde ee lè B eliquote de '5%'relereme eo
Hem S6 (IntlilujçÃee Unencelrae eulonzadas ... preeleçáo dos seraifos.) do Anexo I (Lista da Serviços)
lela^e a eVquola de '7%'.
Art. 24. Rcam revogadas e* dtspeaiçAea em contrário aamldat na Lal t f 9.404/V7. Matada pala Lal 1 ^
3.904/09, si^mindo-aa o fi B* do an. 40; o art. 132; o
S 4* do en. iBS; os Sfi 1'. 2', 3* e 4* do ert. 211; e o fi
3* do en 282 da ceada Lei
A r t 25. Eala Lai entrará em vigor ne primeira dia útlt
do axeroído seguime ao de eue publlceçáo.
Preféilura tAinÜpal de llabira.
27 de dazeiMio de 2001
(a) Ronelda Lego Mageniáee - PreleiM Muineipd
(B) Frandeoo de Aeele Nunee Ceiiqjua
Chefe da Qsbineie
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