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DECRETO No 02212018

o pREFErro MUNrcrpAL DE sANTA MARIA Do oESTE, JosÉ RETNoLDo
OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Art.
62, inciso !, e, ainda, com fundamento no Art. 450 da Lei Municipa! 03212001
(Codigo Tributário Municipal)

DECRETA

AÉ. í"- A UVC - Unidade de valor para Custeio passa a vigorar a partir de Dez
de maio de2018 com o valor de R$ 42,02 (quarenta e dois reais e dois centavos).

Art.2" - O valor estabelecido pelo artigo anterior foi atualizado pela tarifa de
energia acumulado desde sua última atualização em 0210112017, com
observância dos percentuais de desconto constante da tabela abaixo, incidentes
sobre a Unidade de Valor para Custeio - UVC:
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Art. 3 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário, em especial o Decreto no 01912018.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE.

Santa Maria do Oeste, 10 de maio de 2018.

JOSÉ

PREFEITO MUNICIPAL
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