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LEI N2 85/94  

De 08 de Setembro da 1994. 

"Autoriza o Poder Eiecutivo a conceder iser.  
ção do Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana e 

contribuição de melhoria". 

CARLOS APARECIDO MARTINES ALVES, Prefeito* 

do Município de Nova Canas Paulist4 Estado de São Paulo, usando * 

das atribuições legais, etc., 

PAZ SABER, (lie a Câmara:Municipal de Nova * 

Canaã Paulista, Estado de São Paulo aprovou e ele sanciona e pram 

ga a seguinte Lei: 

Artigo 12) - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado* 

a conceder isenção do Imposto sobre a propriedade Predial e Terri-

torial Urbana e contribuição de melhoria, no corrente exercício de 

1994, aos contribuintes que se enquadrarem no disposto nos parágrâ 

fos 12 e 22, deste Artigo, na segutnte conformidade: 

§ 12) - Aos aposentados, residentes neste Município, que 

possuan,comprovadamente um único imgvel urbano e que não possuam * 

outras fontes de rendimentos. 

§ 2Q) - Aos contribuintes carentes, residentes neste Muni 

cipio, reconhecidamente pobres, e que possuam um único imóvel urba 
no. 

Artigo 22) 

concedidos mediante 

onde comprovará sua 

Artigo 32) 

blicação, revogadas 

Prefa'itura 

bro de 1994. 

- Os benefícios constantes do artigo 12 serão* 

requerimento circunstanciado do interessado, * 

cOndiç4o. 

- Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu-

as disposições em contrário. 

Municipal de Nova Canas Paulista, 08 dedetem- 

f_v,124 
O rlos Aparecido Martins Alves 

Prefeito Municipal 
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