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URÂNIA - Estado de São Paulo 

D E C R E T O N°. 015/2018. 

URÃNIA 
·PRUEITURA MUNICIPAl · AO,M, :t0l7 ·:t0.2.0 

FIXA TAXA PARA ATUALIZACÃO MONETÁRIA DE 
TRIBUTOS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

MARCIO ARJOL DOMINGUES, Prefeito do Município de 
Urânia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas; 

DECRETA: 

Artigo 1 o - Fica, fixado à atualização monetária de tributos, multas, 
preços públicos e demais obrigações pecuniárias em 0,1 8 % (zero vírgula dezoito por 
cento) para o mês de março de 20 18, conforme índice INPC - da FIBGE. 

Artigo 2° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Urânia 
Urânia SP, 01 de março de 2.018 . 

Registrado e publicado na forma da Lei 
Data supra. 



l i~ I:''-' - mmce r~ac10na1 ae t'reços ao Consumidor- Calculador.combr http :/ /www .calculador. com. br/tabela/ indi ce/INPC 

Calculador (I) I Tabelas (/tabela) I Índices Financeiros (ltabelalindice) 

I INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

IN PC- Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor 
Atualizado em 14/03/2018 
_,_ ...... ,. _ _____ ........ __ , .... _ ...... ____ , ........ - . .......... ~ ........ ___ ,, ....... ~ .................. __________ , .... , .. ____ ,,,,, _____ ,,,,,, ___ ... ~ .. 
f Compartilha r (https:/ /www. facebook. comtsharer/sha rer. php?u= http ://www. cal cu lado r. com. br/tabela/ind ice/IN PC) 

l
f ~ Tweet (https ://~itter. com/intenVtweet?url=http://www.calculador.com.br/tabela/indice 

/INPC%3Futm_source%3Dshare_button%26utm_medium%3Dtw%26utm_campaign%3Dshare) 

-~ Fevl2018 

I de 6 

Corrigir valor pelo INPC (/calculolcorrecao-valor-por-indice) 

INPC- Ultimos 12 meses 
0,5 

0,0 

-0,5 

l).Criar alerta (email) 

-Valor 

~ · '3- · ~-· -~ ·· · -~-- - . '3-·· ., .. o· · 0 ·· o··· \'3-·· '"v 

Ultimes 12 meses (ltabelalindiceiiNPC) 2017 (/tabelalindiceiiNPCI2017) 

2016 (ltabelalindiceiiNPCI2016) 2015 (ltabelalindice!INPCI2015) 2014 (ltabelalindice/INPCI2014) 

Acumulado 12 

i/lês Valor Acumulado Ano meses 
(/) ANUNCIE ÇO.!'JTATO "fERMQS DE USQY~!:_mos-de-uso) _ .. 

Fevl2018 0,18 0,4100 1,8100 
Os cálculos contidos no site são baseado~ em dad_qs refer€J.!l,C:iados, po~r:!l aindª ~.t:n p_9dem estar i_11correto~ e_pqr isso devem ser 

utilizados apenas como referêncrian&tt~~ecessite de ura '23ultado exato& 2:W8unho legal, suge9~0fcftYe procure um profissional 

especializado. Leia os_ termos déauso. _ ... ' _ .. ... ___ ~ __ __ _ ' .. 

O Calculador.com.br não assume responsabilidade por defasagem, erro ou 
outra deficiência em informações prestadas em série temporal, bem como 

por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso. 

14/03/2018 14:37 


	Page 1
	Page 2

