
feitura Municipal da Vitória de Santo Antão - PE 
GABINETE DO PREFEITO 

LEI 	N 2 	2.112 

Cria aLlnidade Municipal de 

Cadastramento de Imveis Ru 

reis e dá outras provid&n - 

ci as 

O PREFEITO MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTO 

Faço saber que a Cmara Municipal de Vereadores decre - 

tou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. l - Fica criada a UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRA - 

MENTO (UMC), Órgo vinculado à Secretarie Municipal de Finanças e 

que funcionara em sala reservada do Edifício-Sde desta Prefeitu-

ra Municipal. 

Art. 2 - Compete a UMC, sob a superviso e orientaço 

tcnicas da Diviseo de Cadastro e Tributaçeo da Coordenadoria Re 

gional do INCRA no Nordeste Meridional: 

- Prestar aos interessados os esclarecimen 

tos sol icitados acerca dci cadastro e tributaço dc imveis rurais 

11 - Receber, conferir e controlar os pedidos 

e adccIaraçcs dos proprietrios, ocupantes, arrendatrios ou 

parceiros de imveis rurais deste Município; 

III - Dívulgar as informaçes de interesse dos 

declarantes, cspecialmene as relativas as datas o prazos pare' 

pagamento do Imposto Territorial Ruiil, Contribui çes Sindicais' 

Rurais, Contribuiçocs ao 1NCRA e Taxa de Serviço Cadastral; 

IV - Distribuir nas epoces prprios os Avisos 

dc Dbtto aos contribuintes e corrolcr, atras das jistagens ' 

fornecidas pelo INCRA, a arrccedaço normal e especial dos trubu 

tos referidos no Ítem anterior. 

Art 3 - Fica criada a chefia da UM 	 iC, funço gratif 

cada (símbolo) a ser exercida por servidor pibl ico municipal,que 

tenha comprovado conhecimento da tcn ice de c-dastramento e de 

tributaçes rurais e que, capacitado pelo INCRA atravs dc curso 

especializado, seja portadordo Certificado de HabiIitaço. 
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§ Único - A designaço do Chefe da UMC será feita pelo 

Prefeito Municipal. 

Art. 42 - Sero do MunicÍpio os encargos financeiros 

da funço gratificada criada pelo presente Lei e por conta 	de 

Sierba de pessoal do quadro correro as despesas, que sero incluí 

das nos orçamentos para os prximos exercícios. 

Art. 52 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua pu - 

bi icaço. 

Art.6 2  - Revogam-se es disposiçes em contrrio. 

Vitria de Santo Anto, 23 de outubro de 1985. 
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