
DECRETO N2 017,de 15 de Maio de 2017

Dispoe sobrs "O cancelamento das CDA'S relativas e

cobranga de ISSQN, pelo do lrunicipio de Vertentes.

PE, relativas a arrendamento mercantil e leasing" e dd

outras providEncias.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICiPIO DE VERTENTES,

Estado de Pemambuco, no uso de suas alnbuic6es legais, conferidas pelo inciso lV do art. 60 da

Lei Organica Municipal, de 05 de abrilde 1990,

CONSIDERANDO:

| - A Necessidade em regularizar alguns processos judiciais que tramitam pelo ingresso do

Municipio de Vertentes-PE, que leve inluito inicial de receber valores que a dpoca possuia

legitimidadei

ll- A observancia dos preceitos juridicos norleadores da relaqao processual de modo a aplicar e

considerar os entendimentos jurisprudenciais sobre o tema;

lll- A fim de resguardar ao l!!unicipio na defesa de seus interesses, inclusive o protegendo{ dos

dnus sucumbenciais nos lermos do art. 39 da Lei n.o 6g.30/g0:

DECRETA:

Art. 1.' Fica(m) cancerada(s) as cerridoes de Divida Ativa, rerativas ao rsseN emitidas por este
munjcipio, relativas e affendamento mercanlil e leasing, cu,a sede da lnstitutgao Financeira
eslela eslabelectda em outro munrcipro
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O nABAtメ O COヽコNOA

An 2° A Secretara de FinanOas culdara em da「 cumpr mento aos respectvos cancelamentos

descrilos no artigo anterior.

Art. 30 Cabera a Procuradona do Municipio o pedido de exlingeo dos feitos relalivos a materia

em aprego neste decreto, em lramite perante o Judicierjo Estadual.

Art. 4' Este Decrelo enlra em vigor na data de sua publicaQao.

Art 50 Revoga-se por esle decreto, disposiqoes em conlrano

REGISTRE.SE, PUBLIQUE.SE, CUMPM.SE.

Gabinete do Prefeilo, dasdomOsdeMaode2017
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