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OECRETO N9 4149, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1989.

Dispõe sobre preços públicos, e dã ou^
trás providências.

O

O Prefeito Hunicipal de Itabira,
no
uso de suas atribuiçÕes legais especialmente as emandadas dos incisos
I,II,IV e XXX do artigo 77 da Lei Complementar n9 03 de dezembro
de
1972 e, considerando a faculdade que lhe confere o artigo 211.da Lei
Municipal nP 1996, de 13 de novembro de 1978, que "Institui o Código
Tributário do MunicTpio";
DECRETA:

„
Artigo 19- As Receitas
provinientes de preços públicos são os de:

Hunici pai s

I- EXPEDIENTE
II- SERVIÇOS GERAIS
III- CEMITÉRIO
IV- RODOVIARIA

O

Parágrafo Onico- A tarifa é devida pe^
la pessoa que se utilizar dos serviços constantes do "Caput" deste ar_
tigo.
Artigo 29- Os preços públicos
cobra^
dos pelo municTpio por serviços prestados são os constantes da tabela
anexa, deste decreto do qual fica fazendo parte integrante.
Artigo 39- O preço estabelecido atr£
vês do Ttem III, sub-Ttem 2, referente a concessão de perpetuidade de
sepultura poderá ser parcelado, mediante solicitação do interessado.
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§ 19- São as seguintes as condições do
parcelamento:
a) O parcelamento poderá ser até em 08
(oito) prestações mensais,sucessivas,vencTveis de 30 em 30 dias, atua^
lizadas monetariamente de acordo com a variação dos valores do Bônus
do Tesouro Nacional BTN'S.
b) O pagamento de qualquer
prestação
fora do prazo implicará na cobrança dos acréscimos previstos no artj^
go 143 da lei nQ 1,996, de 31.11.89

O

c) A interrupção dos pagamentos
das
prestações por mais de 03 (trés) meses consecutivos poderá ser consj^
derada como desistência da perpetuidade, ficando facultado o
deferj^
mento da mesma a terceiros, se requerida.
d) A desistência da perpetuidade ,

a

pedido do interessado ou por interrupção dos pagamentos
das prest£
ções, por prazo igual ou superior ao mencionado na alTnea C, não
dá
direito ã restituição dos valores já pagos.
§ 29- O pagamento feito a vista sofre
rã um desconto de 10% (dez por cento), sobre o preço total da conces^
são, ã época do pagamento.

O

Artigo 4Q- Revogadas as
disposições
em contrário, em especial os decretos n9s 874 de 22/01/79;
1201 de
13/02/80; 1587 de 25/09/81; este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.

Prefeitura Municipal de Itabira, 13 de novembro de 1989,
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PREFEITURA

2

- Perpetuidade de sepulturas

3

- Exumações

MUNlClPAL

DE ITABIRA

80,0

a) - Antes de 5(cinco) anos
b) - Após 05(clnco) anos...'.'
IV - TARIFAS DE RODOVIÁRIA

5,0
1,5

1

0,03

- Sobre cada passagem/pessoa vendida
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PREFEITURA MUNlClPAL DE ITABIRA

ANEXO DO DECRETO N"

ESPECIFICAÇÃO
I

O

U± BTN

'

- TARIFAS DE EXPEDIENTE

1 - Atestadce e Certidões
a)
Negativa de tributos
- Requerida por um só Interessado:....
1,2
- Requerida por vários Interessados,pelo que exceder
do primeiro:
0,2
b)

c)
d)

Sobre ato ou feito administrativo
- De uma lauda:
- Por lauda que exceder da 1*:

1,2
0,2

Sobre . dados cadastrais:

1,2

Buscas
- Até 10(dez) anos;
- Acima de lO(dez) anos:

2,0
4,0

2 - Protocolo
a)
Requerimento dirigido a qualquer Autoridade Munlcipal, para quaisquer fins:
1,2
b)
Por folha excedente, ainda que constitua documento:0.1
3

- Emissão de gula de recolhimento de tributos:

4

- Baixas de qualquer natureza:

1,0

*...... •-0,6

II - TARIFAS DE SERVIÇOS DIVERSOS
1

- De numeração e renumeração de prédios, além da placa:
.-. .
1,0

2 - De alinhamento e nivelamento
a)
Até 20 metros lineares, por metro
b)
Sobre o que exceder de 20 metros, p/metro
c)
Rebaixamento e colocação de guias,p/metro

1.0
0,4
0,4

3

5,0

- De cópias heliográficas, po m*

III- TARIFAS DE CEMITÉRIO
1 - Inumação em sepultura rasa
a)
De adulto, por cinco anos
b)
De menores, por três anos
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2,0
1,0
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