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Serrolândia

Leis

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA – BAHIA
CNPJ – 14.196.703/0001-41

__________________________________________________
LEI N° 860/2022
Concede isenção de preço público para utilização
de prédio público por tempo determinado e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, ESTADO DA BAHIA, no gozo
de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a presente Lei nos termos a seguir:
Art. 1º. Fica concedido isenção de preço público para utilização de prédio público
municipal aos concessionários de box no Mercado Municipal Celestino Alves de
Moura, pelo período de 06 (seis) meses consecutivos, podendo ser prorrogado por
Decreto do Chefe do Poder Executivo, enquanto perdurar a execução da obra de
reforma do Mercado Municipal.
Parágrafo único. A isenção prevista no caput abrange a taxa de arrecadação da feiralivre, que deixará de ser cobrada aos feirantes municipais no período estipulado
neste artigo.
Art. 2º. Fica o Departamento Municipal de Tributação autorizado a não realizar a
cobrança dos tributos previstos no artigo anterior, durante o período em que vigorar
a isenção fiscal de que trata esta Lei.
Art. 3º. As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão à conta das
verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as
disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Serrolândia/BA, em 07 de novembro de 2022.
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