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Prefeitura Municipal de  
Amargosa publica: 

 
 
 
• Decreto Nº. 085 de 11 de Outubro de 2017 - Lança o IPTU-2017, 

estabelece critérios para cálculo e apuração do valor venal, concede 
descontos e dá outras providências. 

• Portaria Nº. 329 de 05 de Novembro de 2017 - Designar fiscais de 
contratos municipais e dá outras providências. 
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