
LEI N 0 012/PMP/2017, 	 DE 03 DE MAIO DE 2017. 

Autoriza a celebração de convênio corn a 
União, por intermédio da Secretaria da 
Receita Federal, cujo escopo é a 
Municipàlizacão da Fiscalizaçâo e Cobrança 
do ITR - Irnposto Territorial Rural e dá 
outras providências. 

Faço. :saber que a CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS, 
Estado de Goiás, no uso de suas atribuiçoes legais, APROVA e eu, Prefeito 
Municipal, SANCIONO e PROMULGO a segurnte Lei 

Art. 1°. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
celebrar convenio torn a Unido, por intermédio da Secittaria da Receita Federal, 
corn fuicro no alt 153, § 4o, inciso III da Carta Magna L no art 199 da Lei Federal 
n 5 172 de 25 de outubio de 1966 - Codigo tributáiio Nacional (CTN), cujo 
escopo e a delegacao da tompetência de fiscalizaco e cobrança, inclusive 
lançarnento de créditos trihu tai los do Tmposto Sobre a Propriedade Territorial 
rural (ITR), conforrne a Lei Federdi ti" 11.250, de 27.de dezernbro de 2005, Decreto 
Federal no 6.433, de 15 de abril de 2006e.Insthlcao Norrnativa RFB n° 1.640, de 11 
de rnaio de 2016 e alteracOés posteriote,. 

§ 1° Os objeti o especIfico?. do co nvnio e as obrigacOes das 
convenentes constam da inclusa minuta, que flea fazendo parte integrante desta 
Lei. 

§ 20  Para a realização dos projetos, prograrnas ou açOes que visem a 
efetivar Os objetivos do referido convênio de que trata esta Lei, o MunicIpio de 
Piracicaba prornovera a celebraçäo de termos aditivos e outros instrurnentos 
legais que se facarn necessários. 

Art. 20.  As despesas decorrentes da execuçäo da presente Lei correrão 
por conta da Verba orçarnentária prOpria, que podera ser suplernentada, acaso 
necessário. 
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Art. 30•  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 40•  Ficam Revogadas as disposicOes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS, 
Estado de Goiás, 03 dias do Ws de Maio de 2017. 
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