


~'açao J:!'iscal
Art. 6º - Tôdas as :funções r~ferentes a cadastramento,lan

çamen to , cobrança, recolhimento e fiscalização de tributos unici--
pais, aplicação Je s~lções por infração de disposição dêste Oódigo,
bem como as medidas de ureven~ão e reuressão às fraudes, serão exer
cidas uelos órsãos faze;dários e re?a~tição a êle~ subordinadas, se
oWldo ãs atribuições constantes a lei de organização dos serviços-
a(Lministrativos e do respectivo regimento.

'rt. 7- - Os órgãos e servidores incumbidos da cobrrolça e
fiscalização dos tributos, seu "2)rejuízodo rigor e vigilância indis
pensáveis ao bom dese~enho ~e suas atividades, darão assis~ência
t'cni a aos co tribuintes, vrestando-lhes esclareci entos so re a
inter:preta ão e fiel o'bserv~,l1ciadas leis fiscais.

§ 1º - Aos contribuintes é facultado reclamar essa assis-
tAncia aos órgão responsaveis.

§ 2º - A medidas repressivas só serão +cmaãae contra os
contribuintes infratores que , doLoe am ente ou por descaso, lesarem
ou tentarem lesar o Fisco.

Art. 8º -' Os órgãos fasendãrios farão imprimir e distri-
buir, sempre C].uenecessário, modelos de declara ões e de documentos
que devam ser preenchidos obrigatóriamente pelos contribuintes,para
efeito de fiscalização, lançarJlento, cobrança e recolhimento de impo~
tos , taxas e contribuição de melhoria.

Art. 9º - são autoridades fiscais, para efeito dêste Códi-
go, as que teEl jurisdição e competência definidas em leis e regula-
mentos.

CAP1TULO IV
~o Domicílio Fiscal

Art. 10º - Considera-se domicílio ;iscal do contribuinte
ou r-es pons ave.L por obrigação tributária:

I - tratando-se de pessoa física, o lugar onde habitual-'
mente reside, e, não sendo êste conhecido, o lugar onde se encontre
a sede :rincipal de suas ati~idades ou negócios;

11 - tratroldo-se de pessoa jurídica de direito privado,
o local de qualquer de seus estabelecimentos;

111 - tratando-se de pessoa jurídica de direito público,
o local da sede de qualquer de suas repartições afulinistrativas.

Arto 11 - O domicílio fiscal será consignado nas petições,
buia~ e outros documentos que os obrigados dirijar~ ou devarn apresen-
tar a J.i'azendal.Iun.lci.paL,

Parágrafo único - Os inscritos como contribuintes habitu-
ais comunicarão tôda mudança de domicílio, no prazo de 15 (quiB3e)
dias, contados a ~artir da ocorrência.

CAP1TULO V
~as Obrigações Trioutárias Acessórias

Art" 12 - Os C"ontrlbuintes, ou quaisquer responsáveis por tributos,
facilitarão,por todos os meias a seu alcance, o lilllçamenta, a fisca-
lização e a oobrança dos tributos devidos à ?azenda Mun i.cí.pa.L,fican
do especialmente obrigados a:

I - apresentar declaraçõese B~las, e a escriturar em li-
vros próprios os fatos geradores de obrigação tributária, segundo aS
nOTI'.J.asdêste Código e dos l'egulamentos fiscais;

11 - comu-nicar à. Fazenda Mun.í.cí.jia.L, dentro de 15 (quinze)
dias, contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de
gerar, modificar, ou exting~ir obrigação tributária;

111 - conservar e apresentar ao Fisco, quando solicitado,
qua que r documen to qm.e, de algum mo do , se refira a operações ou si-
tuações 'que constituam fato gerador de obrigação tr~but~ria ou q~e
sirva como conprovante da veracidade dos dados conslgnaaos em gUlas



IV - prestar, sempre que solicitadas pelas autoridades com-
petentes, informações e esclarecimentos que, a juízo do Fisco, se
refiram a fato gerador de obrigação tributária.

Parágrafo único - I,Iesmono caso de isenção, ficam os bene-
ficiários sujeitos ao cumprimento do disposto neste artigoo

Ârt. 13 - O Fisco oderá requisitar a terceiros, e êstes fi-
cam obrigados a fornecer-lhe, tôdas as informações e dados referen-
tes a fat9s geradores de obrigação tributária, para os quais tenham
contribuído ou que devam conhecer, salvo qua~do, por força de lei,
estejarn obrigados a guardar sitSilo em relação a êsses fatos.

§ lº - As informações obtidas por força dêste artigo têm ca-
ráter sigiloso e só poderão ser utilizadas em defesa dos interêsses
fiscais da União, do Estadoe dêste I.Iunicipio.

§ 2º - Consti~ui falta grave, punível nos têrmos do Estatu-
to dos Funcionários Municipais, a divulgação de informações obtidas
no exarne de contas ou docllinentosexibidos ••.

CAPITULO VI
Do Lançarnento

Árt. 14 - Lancarnento é o nrocedimento privativo da autori-
dade administrativa mt;.1licipal,destinado a constituir o crédito Jcri_
butário mediante a verificação da ocorrência da obrigação tributária
correspondente, a determinação da matéria tributável, o cálculo do
montante do tributo' devido, a identificação do contribuinte e, sen-
do o caso, a aplicação da penalidade cabível.

Art. 15 - O ato do lançronento é vinculado e obrigatório, sob
pena de responsabilidade funcional, ressalvadas as hipóteses de ex-
clusão ou suspensão do crédito tributário previsto neste Código.

Arto 16 - O lançamento reporta-se à data em que haja surgido
a obrigação tributária principal e rege-se pela lei então vigente,
ainda que posteriormente modificada ou revogadao

§ 1º - Aplica-se ao lançamento a legislação que, posterior-
mente ao nascimento da obrigação, haja instituído novos critérios
de apuração da base de cálculo, estabelecido novos métodos de fisca-
lizacão, ampliado os pOdêres de investi "ação das autoridades adminis
trativas, ou outorgado maiores gaiJantias e privilégios à Fazenda Mu=
nicipal, excep'to, no último caso, para atribuir responsabilidade tr,1:
butária a 'terceiros.

§ 2º - O disposto neste artigo n20 se aplica aos impostos
lrolçados por períOdOS certos de tempo, desde que a lei tributária
respectiva fixe exppessamente a data em que o fato gerador deva ser
considerado para efeito de lançaLlento.

Art. 17 - Os atos formais relativos ao lançamento dos tribu-
tos ficarão a cargo do órgão fazendário competente.

Parágl'afo único - A omissão ou êrro de lançamento não xi e
o contribuinte do cUlllprimento da obrigação fiscal, nem de qualquer
modo lhe aproveita.

Art. 18 - O lançamento efetuar-se-á com bases nos dados /
constantes do Cadastro Fiscal e nas declarações aprese:n..tadaspelos
contribuintes, na forma e nas épocas estabelecidas neste Código e
em regL!.laménto.

Parágrafo único - As declarações deverão conter todos os e-
lementos e dados necessários ao conhecimento do fato gerador das o-
brigações tributárias e à verificação do montante do crédito tribu-
tário correspondente. ,.

Art. 19 - Far-se-á o lançamento de ofício, com base nos ele-
mentos di~poníveis:

I - ouan do o contribuinte ou ores onsáveJt não houver U3.'?es-
tado declaraç~o, ou a mesma apresentar-se inexata, por serem falsos
ou errôneos os fatos consi gnad oe ;

,



responsável dei.xaz-def" atender, satisfatóriamente, no prazo e na
fonna legais, pedido de esclarecimento fOTIIUlado pela autoridade
administrativa.

Arto 20 - Com a finalidade de obter elementos aue lhe uer-
mitam verificar a exatidão das declaracões anresentadas nelas êon-
tribuintes e responsáveis, e de determinar, c om precisão: a nature-
za e o montante dos créditos tributários, a Fazenda r;Iunicipal :9oder~

I - exigir, a qualquer tempo, a exibição de livros e com-
provantes dos atos e operações que possam constituir fato gerador dE
obrigação tributária;

11 - fazer inspeções nos locais e estabelecimentos onde se
exercerem as atividades sujeitas a obrigações tributárias, ou nos
bens ou serviços que constituam T'latériatributável;

111 - exigir informações ~e coomuc:açõ.e-s'es'o;r:itas ou verbais
IV - notificar o contribuinte ou res onsável para coapare-

cer às l~e:partições da Jazenda :r.tlmici:r:Jal;
V - requisitar o auxílio da fôrça piib.Lá ca ou requerer or-

dem judicial quando indispensável à realização de diligências, in~
clusive inspoções necessárias ao registro dos locais e estabeleci~
mentos, assim cono dos objetos e livros dos contribuintes e reSDon-, . ~savelS.

Pará -:rafoiina co - Nos oasos a oue se refere o mimar-o dêste
ar t í go , os funcionários :J.a'Tarãotêr:.:lO~da diligência, do qual cons-
tarão es}!ecificala:r:me.I':"ta.o ·:e~em.ell'tOS::BXaJ:n±IfaOOs.

Art. 21 - O lançamento e suas al~erações serão cODunicados
aos contribuintes por meio de edital afixado na Prefeitura, por pu-
blicação eri jornal local, ou medã.ante notificação direta, feita por
meio de aviso, par-a servir C01:10 GLlia de pagamen to ,

Art. 22 - l!'ar-se-árevisão do lançamento se:clpreque se veri-
ficar êrro na fixaç8.p da base tributária, ainda que os elementos in-
dutivos dessa fixação hajam sido apurados diretanente pe Lo J1isco. ,

Arto 23 - Os lançamentos efetuados de ofício, ou decorrentes
de arbitramento, só poderão ser revistos em face da superveniência
de pro'l1"airrecusável que raodi.f í.qu e a base de cálculo utilizada no
lançamento anterior.

Art. 24 - ~ facultado aos prepostos da fiscalização o arbi-
tramento de bases tributárias quando ocorrer sonegação cujo montan-
te não se possa conhecer exatamente.

Art. 25 - O Hun í.e Lp í.o poderá ins ti tuir livros e regis tros o-
brigatórios de tributos municipais, a fim de apurar os seus fatos g~
1"2dores e bases de cálculo, exceto en relação ao Impôsto sôbre as o-
perações relativas à circulaç~o de mercadorias.

Art. 26 - Indeuendentemente do contrôle de que trata o arti-
go anterior, poderá sei...adotada a apuração ou verificação diária no
próprio local de atividade, durúnte determinado períOdO, quando hou-
ver dllvida sôbre a exatidão do que fôr declarado para e~ei to dos im-
postos (1.ecompetência do I.iunicipio.

C.A?1TULO VII
Da Cobrança e do Recolhimento dos Tributos

rt. 27
I

Á cobrança dos tributos far-se-á:
~ara pag~llento à bôca do cofre;

§ - o1.-
pela forma e
regulaiàentos

11 por procedimento amigavel;
111 mediante -ação executiva.

- Ã cobrança para pagamento à bôca do cofre far-se-á
nos prazos estabelecidos neste Código, nas leis e nos
fiscais.

§ ~Q - Dxpirado o prazo para pagamento à bôca do coyre, fi-
C8.JJl os contribuintes sujeitos à multa de 207'b (vinte por cento), a-



crescida de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, contados
or mês ou fração, sôbre a iT1l'ortância devida, até seu pagamento.

§ 3º - Aos créditos fiscais do lih.micípio aplicam-se as nor-
mas de correcão monet~ria de tributos e penalidades devidos ao Fis-
co 1,Iunicipal; nos têrmos da Lei l?ederal 11º 4.357, de 16-7-64.

Art. 28 - Nenhwn recolhimento de tributo será efetuado sem
que se expe ça a cornpetent e [;1).iaou conhecimento.

Art. 29 - Nos casos de exped í ção fraudulenta de Guias ou co-
nheo ímen t.os, responderão, civil, criuinal e adru.ní.st.r-atí.vamente , os
servidores Q.ue os houverem subscrito ou fornecido.

Art. 30 - Pela cobrança menor de tr,ibuto responde, :geran.te
a Fazenda I\Iunicipal, sOlidàriamente, o servidor culpado, cabendo-lhe
direito regressivo contra o contribuinte.

Art. 31 - l'Tãose 2!l"'ocederácontra o contribuinte Q.ue tenha
agido ou pago tributo de acôrdo com decisão admí.ni.e t.r-at.Lvaou judi-
cial transitada em jul~ado, mesmo Q.ue, posteriormente, venha a ser
modificada a jurisprudencia.

Art. 32 - O Ezecutivo noderá contratar com estabelecimentos
de crédito com sede, agência OD_ escritório no L:·unicípi0,7..o recebime:e:,
to de tributos, segundo normas especiais baixadas para esse fim.

CAP:LTULO VIII
Da .estituição

Art. 33 - O contribuinte tem direito, indeuendentemente de
prévio protesto, à restituição total ou parcial do-tributo, seja qua:
fôr a modalidade de seu pagamento, nos seguintes casos:

I - cobr-ança ou pagam m to espontâneo de tributo indevido
ou maior que o devido em face deste Código, ou da natureza ou das
c í r-cunstânc í.as materiais do fato ~erador efetivamente ocorrido;

11 - êrro na identificaçao do contribuinte, na determinação
da alíquota aplicável, no cálculo do montante do tributo, ou na ela- '
boração ou conferência de qualquer docUlllentorelativo ao pasamento;

~II - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatoria.

Art. 34 - A restituição total ou parcial de tributos abran-
gerá também, na mesma proporção, os juros de nora e as penalidades
pecuniárias, salvo as referentes a infrações de carater formal, que
nªo dev~~ reputar prejudicadas pela causa assecuratória da restitui-
çao.

Art. 35 - O direito de pleitear a restituição de impôsto,
taxa, contribuição de melharia ou multa, extingue-se com o decurso
do prazo de seis meses, Q.uando o pedido se baseie em simples êrro de
cálculo, ou de três anos nos demais casos, contados:

I - nas hiuóteses nrevistas nos números I e 11 do art. 33,
da data da extinção-do crédito tributário;

11 - na hipótese prevista no 11"LÚnerO111 do Ar-t, 33 da data
em que se tornar definitiva a decisão administrativa, ou trill1sitar
em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revoea-
do ou rescindido a decisão condenatória.

Art. 36 - Quando se tratar de tributos e multas Lndev í.daraen-.
te arrecadados, por motivo de êrro cometido pelo Fisco, ou pelo con-
tribuinte, regu~armente apurado, a·restituiç~o será feita de ofício,
mediante determinação da autoridade competente em representação for-
mulada pelo órgão fazendário e devidamente processáàa.

Art. 37 - O pedido de restituição será indeferido se o reque-
rente criar qualquer obstáCUlo ao exame de sua escrita ou dedocumen-
tos, qu~~do isso se torne necessário à verificação da procedência da
medida, a juízo da adnlinistração o

Art. 38 - Os processos de restituição serão obrigatoriamente
informados, illltesde receberem despa.cho , pela repartição que houver

I
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Fls. 6

arrecadados os tl~ibutos e as mu.ltas reclamados total ou parcialmen-
te.

0AEr~ULO rx.t>.

Da Prescricão
"'

Art o 39 - q dí.r-e Lto de ~Jroceeler ao lançam.ento de tributos,
assim C01:.lOà sua revisão, prescreve em 5 (cinco) anos, a contar do
último dia do ano em que se tornarem devidos.

Parágrafo iiní.c o - C decurso do ]razo estabelecido neste ar-
tigo interroLlpe-se pela noti~icação ao contribuinte de qualquer Lle-
dicla preparatória indispensável ao lançamento ou à sua revisão, co-
meçando de nôvo a cor-r-e.rela data em que se operou a notificação.

Ar-t, 40 - .d·S dívidas -orovenientes de tributos nrescreveEl em
5 (cinco) anos, a contar do t61~uino do exercício dentrõ do qual a-
quêles se torna:rera devidos; a dívida ativa inferior a um décimo do
salário mínimo regional prescreve, porém, eLl2 (dois) anos, contadoE
do çrazo ele vencimento, se prefixado, e, no caso contrário, da data
em que ~f.~-tj:l'~tqrita.

Ar-t, 41 - In terrOffilJe-Se a Drescricão ela elívida fiscal:-k •.•• •••

I - ]J0r qualquer intimação ou notificação feita ao contri-
buinte, por repartição ou fllilcionário fiscal, para pagar a dívila;

:1 - pela concessão ~e prazos 8s~cciais ,ara êsse fim;
:CII - )elo 6.es2)achoc:,ueo:::'L:'enr)lJ..a citação judicial do res or

sável )8.rai efetuar o pc.gamento;
IV - nela anr-csenta .fio 10 docuuento conprobatório da dívida

em juízo de inventário ou concurso de credores.
Art. 42 - Cessa em 5 (cinco) anos o poder de alJlicar ou co-

- 1-'- . .r» ~ "'. C 'd' t d -'-"orar nu ras por FlJ:raçao a es t e o 19O, exce o nos casos ~e quan ma
in.feriol" a U.1":1 décimo do aa.Lár Lo nínÍL10 regional, em que o prazo se-
rá de 2 (dois) anos.

CAPíTULO4

Das.)munidades e Is e:ações

Arto 43 - Os Lmpo s t.os muní cí.paá s não incidem sÔbre (Emenda
Constitucional n9 18):

I - o lJ2.trimônio, a renda ou os serviços da União, dos Es-
tados, do Distrito J1ederal e de outros l.iuuicípios;

11 - tertplos de qual uer culto;
111 - o ~)atrLnônio, a renda ou os serviços de partidos :;?olí-

ticos e de Lnet í. t-lüções ~e educação ou de assiste:acia social, ooser-
vados os requisitos fixados en lei conplementar;

IV - o lJapel destine..do excLus í vamente à impressão de jor-
nais, peri6dicos e livros;

V - o tráfego interrnunicipal de qualquer na tur-eza , quando
representarem limitaç5es ao mesmo.

§ lº - O disposto no mimar-o I dêste artigo é extensivo às
autarquias tão-sómente no que se reJ:ere ao patrimônio, à. renda ou
aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais, ou delas
decorrentes.

§ 29 - O disposto llêste artigo é extensivo aos serviços pd-
m'icos concedidos pela União, Quando a isenção geral fôr Dor ela in,ê,
timída, por neio ele lei especial, tendo em vista o inter~sse comum.

§ 39 - A imunidade tributária ele bens imóveis dos templos se
>restrinse àqueles destinados ao exercício do culto.

§ 4º - As instituições de educação e ass":'stencia social só-
r,lrll1+n fiOAnn-n;::A n:n ;"""'~!I .•n";..iI_.:l •.•..•....•.• .: •• , , ""'-.:'IÃ



Art. 45 - A concessão de isenpões apoiar-se-á SeDTIre
fortes razões de o:rdeLlpública ou de :l.nterêsse do llUnicípio;
derá t~r caráter ~essoalhe Jependerá Je lei aprovaua ~or 2/3
terços) dos membr-os da CaL1ara de Vereadores.

§ 12 - ili'-ende-se como favor pessoal não permitido, a con-
cessão, e1:1lei, de is anção de t~cibutos a determinada pessoa física
ou jurídica.

§ 2º - As isencões estão condicionadas à renovação anual e
serão reconhecidas por"ato do Prefeito, sempre a requerimento do in
teressado.

em~nao DO-
e dois

quando se tratar eLe sociecLades civis legalmente constituídas e sem
fins lucrativos.

Art. 44 - São isentas o.e .irrmo s tos mun.í.cioa í,e as atividades
individuais L:epequeno rendimento, destinadas, exclusivamente, ao
sustento de qu em as exerce ou de sua família e CO:'10tais definidas
em reglllamentoo

Art. 46 - Verificada, a qualquer tempo, a inobeservancia das
formalidades exigidas para ~ concessão, ou o desaparecimento das cOE
dições que a motivaram, será a isenção obrigatóriamente cancelada.

Arto 47 - As imunidades e isenções não abran0em as taxas e
a contribuição de molharia, salvo as exceções expressamente estabe-
lecidas neste Código.

JA?1'J:ULO XI
:Ja D::'vida tiva

Art. 48 - Constitui divida ativa do I,\l11icípioa pr-ovenLen t e
de impostos, taxas, contribuição de melnoria e multas de qualquer
natureza reõlIlarnente inseri ta na repartição adrnt.n'i at.r-at í va c omp eten
te, depois de esgotado o pr-azo fixado para Ilaeamento pela lei ou por
decisão final proferida 81:1 :Cirocessa r-e gu.Lar.

Art. 49 - Para todos os efeitos legais considera-se como ins
cri ta a dívida registrada em livros especiais na r-epar tt ção competen
te da Prefei~lra.

Art. 50 - Encerrado o exercício financeiro, a repartição com
petente providenciará, imediatamente, a inscrição dos débitos fiscai
por contribuinte.

Par-ágr-af'oúnico - Independentemente, por ém, do término do e-
xercício financeiro, os débitos fiscais não pagos em tempo hábil po-
derão ser inseri to no livro próprio da -.JiviclaAtiva IiIUl1icipal.

Art. 51 - O Mun í.cfp í.o fará publicar, no seu órgão oficial ou
=.)elosmeios habituais, nos 30 (trinta) dias subsequentes à inscrição
e dur-an ts 5 (cinco) dias, relação contendo:

I nome Qos devedores e ender~ço relativo à dívida;
II origem da dívida e seu valor.
Parát;rafo iirrí.co - Dentro de 30 (trinta) (nas, a contar da da·

ta de publicação da relação, será feita a cobran a amigável da d.fv í.d.
ativa, depois do que a J?refei+ur-a encamt nhar-á para cobrança judicial
à medida que forem sendo extraídas, as certidões relativas aos débi-
toso

,

Arto 52 - O têrmo de inscrição da dívida ativa, autenticado
pela autoridade competente, indicará, obrigatóriamentê:

I - o nome do devedor e, sendo o caso, os dos co-responsa-
veis, bem como, sempre que possivel, o omicílio ou residência de um
ou de outros;

11 - a origem e a na tur-eza do crédito fiscal, mencionando a
lei tributária r8spectiva;

111 - a quantia devida e a m&~eira de calcular os juros de
mora acrescidos;



v - o número do processo administrativo de que se origina
o credito fiscal, sendo o caso.

Paráerafo único - A certtidão, dev.í.damente autenticada, con-
terá, aleD dos requisitos dêste artigo, a indicação do livro e da fo
lha de inscrição.

Art. 53 - Serão cancelados, mediante despacho do Prefeito,
os débitos fiscais:

I - lega:1·De~1.te pr-eacr-Ltos;
11 - de contri-buintes que hajam falecido s eu C_eixar bens que

expr-Imam va.l ar.
Parágrafo único - O c~1.celamento será deterrainado de ofício

ou a requerimento de pessoa interessada, desde Que fiquem aprovadas
a Ji10rtedo devedor e a inexibtência de bens, ouvidos os órgãos fa-
z.en.Iár-í.oe jurídico da Prefei +uz-a ,

Art. 54 - As dívidas relativas ao mesmo devedor, qÚ!.andoco-
nexas ou consequentes, serão reunidas em um só processo.

Art. 55 - As certidões da dívida ativa, para cobrança judi-
cial, deverão conter os elementos mencionados no artigo 52 dêste Có~
digo.

Art. 56 - O recebimento de débitos fiscais constantes de cer
tidões já encroninhadas para cobrança executiva, será feito exclusiva
mente à vista de guia em duas vias, expedida pelos escrivães ou advo
gados, com o visto do órgão jurídico da rrefei -n1..ra,.i.ncumbí.do da co-
brança judicial da dívida.

~ará~rafo ~nico - A ~artir da data da Dublidacão da relacão,
começará a fluir o prazo de 30 (trinta)dias ~ara a cobrança por pro-
cectimento amí.gavc.l , decorrido êbBe prazo, ajuizar-se-á a c omp etente
ação executiva.

Art. 57 - As guias, que serão datadas e assinadas pelo emi-
tente, conterão;

I o nome do devedor e seu enderêço;
11 - o mime ro de inscrição da dívida;

111 - a im)ortância total do débito e o exe:ccício ou perío-
do a Que se refere;

IV - a multa, os juros de mó r-a e a correçao l:lOnetária a que
estiver sujeito o débito;

V - as custas judiciais.
Art. 58 - lessalvados os casos de autorização legis'ativa,

não se efetuará o recebimento ue débitos ~iscais inscritos na dívi-
da ativa com dispensa da mu Lta, dos juros de 11101'0. e da correção mo-
:netária.

,

Parácrafo lU1ico - Verificada, a qualquer tempo, a inobser-
vância do dis osto neste artigo, é o funcionário responsável obriga-
do, aléu da pena disciplinar a que estiver sujeito, a recolher aos
cofres Cioliunicípio o valor da multa, dos juros de mora e da corre-
ção monetária que houver dispensado.

Art. 59 - O CiispoEltono artigo anterior se aplica, +ambém,
ao ser--vidorque reduzir graciosa, ilegal ou irregularmente, o mon-
tante de qualquer débito fiscal inscrito na dívifa ativa, com ou sem
autorização superioro

Art. 60 - ~ solidàriamente reslJonsável com o servidor, quan-
to à reposi~ão das quantias relativas $. redução, à mu1hta e aos juros
de mora, e a correção monetária mencionados nos dois artigos anterio.
res, a autoridade superior que autorizar ou determinar aquelas con-
cessões, salvo se o fizer em cumprimentp de mandado judicial.

Art. 61 - Encaminhada a certidão da dívida ativa para cobran.
ça executiva, cessará a competência do órgão fazendaria para agir ou
decidir quanto a ela, 0umprindo-lhe, entretanto, prestar as informa-
ções solicitadas pelo 6rgão enc ar'r....egado a execução e pelas autori-
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CAPITULO XII
:Liasl'enalidades

Disposições Gerais
Art. 62 - Sem prejuízo das disposições relativas a infraçõe~

e -erras constantes de outras leis e códigos lliunicipais, as infraçõeE
a este Códfugo serãc punidas com as seguintes penas:

I multa;
11 proibição de transacionar com as repartiçães municipaj

111 sujeição a regime especial de fiscalização;
IV suspensão ou cancelamento de isellção Je tributos.

Art. 63 - A aplicação da peIDalidade de qualquer natureza, dE
caráter civil, criminal ou administrativo, e o seu cUlllprimento, em
caso alg~l dispensam o pagamento do tributo devido e das multas, da
correção monetária e dos juros de mora.

Ar t , 64 - Hão se -,)rocederá contra servidor ou contribuinte
que tenha agido ou pago tri-outo de acôrdo com interpretação fiscal,
constante de decisão de Qualquer instância administrativa, L1eSL10-
que, posteriorr~leYlte,venha a- ser mod í.f í.cada essa interpretação.

~Art. 65 - omissão do pag~lento de tributo e a fraude fis-
cal serao apurados mediante representação, notificação preliminar o~
auto de infração, nos têrmos da lei.

§ 1º - Dar-se-á por cOTI)rovada a frau~e fiscal quando o con-
tribuinte não dispuser Je elementos convincentes em razão dos quais
se possa a dm.í.tir Lnvo.Iun uár-í.aa omissão do pagaraento •

•_ § 2º - 3m Qualquer caso, considerar-se-á como fraude a rein-
cidencia na omissão de q~e trata êste artigo.

§ 3º - Conceitua-se também como fraude o não pagamento do
tributo, tempestivarnente, quando o contribuinte o deva recolher a
seu próprio requerimento, formulado êste antes de qualquer o.iligên-
cia fiscal e desde que a negligência perdure após decorrido 8 (oi-
to) dias contados da data de entrada dêsse requerimento na reparti-
ção arrecadadora competente.

Art. 66 - A co-autoria e a cumplicidade, nas infrações ou
ten tativa de infraç~io aos dispos itivos dês te Código, inplica os que
a praticarem em responderem solidàriamente com os autores pelo pa-
gamento do tributo devido, ficando sujeitos às mesmas penas fiscais
impostas a êstes.

Art. 67 - Aourando-se, no me srno :.:)rocesso,infração de ma í,s
de uma disposição dêste ;;ódi'o pela mesma pessoa, será aplicada sà-
ncn te a ::.oenacor-r-eaponderrte a infração mais grave.

Art. 68 - Apur-ada a respol1sabi:J..idadede c1ivel'saspessoas,
não vinculadas pOT co-cau torí.a ou cump'Lí.cLdade , ill-<por-se-á a cada u-
na delas a :gena relativa à il1:L'raçãoque houver conetic1o.

Ar t , 69 - A san çâ o às infracõas das no.rraasestaoelocidas
neste Código será, no caso de reil1cid~l1cia, a{;ravada de 30j~ (trin-
ta por cento).

Pará~ra:fo único - Oonsido11a-se reillCidêl1cia a repetição de
infração de um masmo clisposit:i.vopo.la mesma pessoa física ou jurídi-
ca, depois de transitada em julgaüo, adJllinü::;trativaraente,a decisão
condonatória referente à infração anterior.

Art. 70 - A aplicação de nulta não proju icará a açao cri-
minal que, no caso, couber.

S.i:JçÃO 2ª
:Jas 1.1u1tas

,

Ar t , 71 - As multas se11ão impostas en; grau m Iní.mo, néàio



Parágrafo iin í c o - Na iLmo ieão da muLta, e para bl~aduá-la,
ter-se-á em vistat - ~

a) a maior ou Benor b:cavidad.e da in:;:raçãoi
b) as suas cil"cunsttncias atenuantes 01.1.. 2-:;ravantes~
c) os an t eceô cnt ee elo infrator com re~ação às eliSl)OS~ções

rlêste Cóclico e de outras leis e l~eelJ.leJ;lentosmuní c í pa.í.s ,
Ar-t, 72 - ~ :;assível ele muLtª de 0,3 c1écinos elo salário-TJ.í:"limo re-c
gional a 0,2 vêzes o valur deste, o c on Tibuinte ou responsável que:

I - iniciar ativia~de ou ~raticer ato sujeito à taxa de
1.icel1ça~ antes da concessão desta;

11 - deixar de ~azer a i~scrição, ~o Cadastro Piscal da
Pl"efeitura, de seus bens ou atividades sujeitos à tributação illillLi-
cipal;

111 - apresentar ficha de inscrição cadastral, livros, do-
cumerrtos ou declarações rela tj_vas aos bens e at í vicIades suj ei tos ã
tributação muní.c Lpaj , com omissões ou dados inverídicos;

IV - deL ar de ccuun i car-, dentro dos -orazos previstos, as
aLterações ou baixas que iUJ.üiquem em modificação ou extinção de
fatos anteriorIllente gravados;

V - deixar de arresental", dentl"o Jos respectivos prazos,
os elementos básicos à identificação ou caracterização de fatos ge-
radoresou base de cálculo dos ·~ributos municipais;

--I - deixar de reneter à ....refei t'J.ra, em sendo obrigado a
faze-Ia, documento exigido por lei ou .t, eglüamento f'iscal;

VII - negar-se a exibir livros e doclli~entos da escrita fis-
cal ~ue interessar à fiscalização.

Art , 73 ~ i)assivel ue multa de 0,2 décÍElos do salál"io r:1í-
nino regional a 0,3 ~~zes o valor dêste o contribuinte ou responsá-
vel que :

I - apresentar ficha de inscrição fora· do prazo legal, ou
re[)lJ.lamental";

11 - negar-se a l'restar inforna<;ões ou, por qualquer outl"O
modo, tentar embaraçar, iludir, dificultar ou impedir a ação dos a-
gentes do Fisco a serviço dos inter~sses da Paz enda hI"Lmicil)al;

IIr - deixar de cumprí.r- qualquer outra oorigação ac ees ór-La
estabelecida neste Código ou em r eé,ulamen to a ~le referente.

Art. 74 - As multas de que tratan os artigos anteriores se-
J:'ão aplicaclas seu llrejuízo de outras lJenalic1ades por motivo de frau-
de ou sonegação de tributos.

Art. 75 - Ressalvadas as hipóteses do arte 89 d~ste Código,
serão punidos com:

I - mu.I ta de i'll)Ortância it,ual ao valor do trilJuto, nunca
ini'erior, porém, a 2 (dois) deci'los do salário mfrruao regional, os
que cometerem infl~ação capaz de elidír o pagamento do tributo,t no
todo ou em parte, uma vez r'e gu.Larrnente apurada a falta e se nao fi-
car provada a existência de artifício doloso ou .í.ntu í to de fraude;

11 - multa de importancia igv.al a 2 (rtuae J ttêzés'0 valor
do tributo, mas nunca inferior a 4 (quatro) décimos do salário mí-
nimo regional, os que sonegarem, por qualquer fOTI~a, tributos devi-
dos, se apurada a existência de artifício doloso ou intuito de ~rau-
de;

rII - multa de 3 (três) décimos do salário-mínimo regional

° 8 A "a , vezes o valor deste:

a) os que viciarem ou falsificarem docUlnentos ou escritura-
ção de seus livros fiscais e comerciais, para iludir a fiscalização
ou fugir ao paga111entodo tributo;

b) os que instruírem pedidos de isenção ou redução de im-
pôsto, taxa ou contribuição c.e melhoria, com documen't o falso ou que
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§ lº - As penalidades a que se refere o l1âllerO111 serão a-
plicadas nas hip teses em que não se puder efetuar o cálculo pelo
forma dos nú~eros I e 11.

§ 29 - Considera-se consuJ,laJaa fraude fiscal~ nos casos do
mimar-o 111, nesmo an t ea de vencidos os prazos de cumpr-Iraento das o-
brigações tributárias:

o 3Q - Salvo prova em oon tr-ár-Lo , presume-se o dolo em qual-
uer das segui:ates circunstâncias ou em outras análogas:

a) contradição evidente entre os livros e docur1entos da es-
cri ta fiscal e 08 e Lemen tos das declarações e puias apre
sentadas às repartiçães mun í.c í.pa í.s ; '-" -

b) mani.festo desacôrdo entre os pr-ec eLtos legais .e ret,-ula-
mentares no tocante às obrie;ações tributárias e a sua a-
plicação por parte do contribuinte QU responsável;

c) remessa de informes e c omun í cacó es falsas ao Fisco com
respeito aos fatos geradores e~à base de c1culo de obri-
gações tributárias;

d) omissão de lançamento nos livros, fichas, declarações ou
guias, de bens e ativic1aJes que constituam fatos gerado-
res de o,)rigações tributárias ..

SEÇÃO 3ª
Da Proibição de 'l:rans~acionar com as Repartições l<unicipais

Arto 76 - Os contribuintes aue estiverem em débito de tri-
butos e multas não poclerão receber quais<luer quantias u créditos
que tiverem com a Prefeitura, articipar de concorrência, coleta ou
tomada de preços, celebrar contratos ou têTIuoS de qualquer natureza,
ou transacionar a qualquer título com a adm.í.n í s t.r-açào elo~.Iunicípio.

dE~IO 4ª ,
~a Sujeição a Regime_~special de Fiscalização

Art. 77 - O contribuinte que houver cometido infração URi-
da em grau máximo, ou reincidir na violação das normas estabelecidas
neste Códi60 e em outras leis e regulamentos municipais, poderá ser
submetiJo a regime especial de fiscalização.

Ârt. 78 - O regime especial de fiscalização de que trata ês-
te capítulo será definido em regulamento.

SEÇIO 1},~

Da Suspensão ou Cancelamento de Isenções
Art$ 79 - TÔdas as pessoas físicas ou jurídicas que gozarem

de isenção de tributos municipais e infringirem clisposições dêste
Códiõo ficarão privadas, por Ulll exercício, da concessão e, no caso
de reincidência, dela )rivadas definitivamente.

§ 19 - A pena de privação definitiva da isenção só se decla-
rará nas conclições revistas no paráGrafo üm co do arte 69 dêste Có-
digo.

§ 2º - As penas previstas neste artigo serão aplicadas em
face de representação nesse sentido, devide..rnentecorapr-ov ada , feita
em processo próprio, depois de aberta defesa ao interessado, nos pr.§:.
zos legaiso

SECÃO 6ª
"

Das Penalidades Funcionais
Art. 80 - Serão punídos com multa equivalente a 3 dias do

respec tivo vencimento ou reLlU.neração:
I - os funcionários que se negarem a prestar assistêpcia

ao contribuinte, quando "Dor êste solicitada na-ferna dêste Codigo;



Dos TêrLlos de Fiscalização

Ar-t, 83 - A autoridade ou o f'u-ic Loriáz-Lo fiscal que lJreslC:.lr
0\1 p:roceder a exames e ãiligê:1cias, fará ou .Lavr-ar-á , sob sua assina-
~lra, tênuo circunstanciado do que apurar, do qual constará, além do
.raí.s que possa interessar, as Jatas iniciais e finais do período fi§:.
calizado e a relação dos livros e documentos examinados.

§ 12 - O têrno será lavrado no estabelecimento ou local onde
se verificar a fiscalização ou a constatação da infração, ainda que
aí ~ão resida o fiscalizado ou infrator, e pode~á ser datilografado
o 1 iY-lpresso em relação 2.S ::,xLav:r8.Sri tl..1.ais, devendo os claros ser
reenchidos a mão e inu ti:izadas as entre:'inhas em br anc o,

~' 2Q - Ao fiscalizado ou ~::'"lf2.~atorda:.-se-IÍ cópia do tê2.'T.:lO,
aut enticada 1)81a autc r-í dade , contra recibo no ori~inal.

§ 3º - A recusa do recibo, Que será declarada ela autorida-
de, não apr oveí. ta ao fiscalizado ou infrator, nem o lJrejudica&

§ 4 Q - Os dí.spos i ti vos do parásrafo anterior são alüi"C"áveis
extensi vamente, aos fis calizados e infratores, analfabetos ou impos-
sibili tados de assinar o doei..men to de fiocalizaçÊÍ ..o ou :"nfração, me-
dí.an te declaração da autoridade f Lsca.I, ressalvadas as hí.pó teses dos
incapazes, definidos pela lei civil.

."

11 os a{;entes fiscais que, por negligência ou má fé, la-
vrarem autos sem obediência aos requisitos legais, de forma, a lhes
acarretar nulidade.

Art. 81 - As multas serão impostas paLo I)l~efeito, med.iante
representação da autoridade fazendária competen te , se de oucr-o mo-
do não l~ispuser o :Estatuto dos 7uncionários Muní.c foa í.e ,

Art. 82 - O narramen to de multa decorrente ele nr-oces so fis-
cal se tornará exi::ivel deooí.s de transitada em jul "ado a decisão

• 4"\ - -Que a lmposo

'r1TULO 11

vO rrocesso Fiscal

CAP11ULO I
Das Irediclas Preliminares e Incidentes

SEÇÃO lª..

SEÇÃO 2ª
_DaA.JPreen~Q, de 3ens e Documentos----_~_- ~----~-----~-------------

Art. 84 - P~~erão ser apreendidas as coisas móveis, inclu-
sive mercadorias e documentos, ex'í.s tentes em estabelecimento C01:18r-
cial, industrial, agrícola ou profissional, do contribuinte, respon-
sável ou de terceiros, ou em outros lu.gares ou em trÊ.nsi to, que cons
ti~üam prova material de infração tributária, estabelecidas neste Có
digo em lei ou regü.:'amentoe

Parágrafo único - Havendo 2.JI"'ova,ou f'uridada sus pe í. ta, de que
as coisas se encontram em residência particular ou lU-3ar utilizado
comomoradia, serão promovidas a busca e apreensão judiciais, sem
Drejuízo das medidas necessárias par-a evitar a remoção c1andestina.

Ar-t, 85 - Da,.. apreensão lavrar-se-á auto, com os elementos
do auto de infração, observando-se, no que couber, o disposto no ar-
tigo 96 dêste Códigoo

Parágrafo único - O auto de apreensão conterá a descrição
das coisas ou dos docuuentos apreendidos, a indicação ;10 lugar on-
de ficar&~ depositados e a assinatura do depositário, o qual será
desi,311edopelo autuan te , poderido a designação recair no próprio de-
tentol~, se fôr idôneo, a juizo do autuan te ,
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Art. 86 - Os doclUrrentosapreendidos po<lerão, a requerimen-

to do autuado, ser-lbe devolvidos, ficando no procésso cópia do in-
teiro teor ou da parte que deva fazer prova, caso o original não se
ja indispensável a êsse fim.

Arto 87 - AS coisas apreendidas serão restituídas, a reque-
rimento, mediante depósito das quantias exic.;íveis,cuja importândia
será arbitrada pela au tor-Ldadec ompet en te, f í.cando retidos, até deci-
são final, os espécimes necessários à ]rova.

, ~ ,. . "" '\ ,..,.f\. 1Par-ágr-af'o una co - .011.'1 relaçao a mat.éz-La v.este artigo, ap ica-
se, no que couber, o disposto nos artigos 120 e 122 dêste Código.

Ar t , 88 - Se o au tua do não provar o pr-eeuch í.nerrto das exi-
çências legais para liberação dos bens apreendidos, nO~~Dazo de 60
,sessenta) dias, a contar da data da apreensão, serão os bens leva-
dos a hasta pública ou leilão.

Parágrafo lº - Quand.o a apreensão recair em bens de fácil
deterioração,a hasta pública ou o leilão poderá realizar-se a par-
tir do próIlrio dia da apreensão •.

Parágrafo 2 º - Apurando-se, na venda, importância supel"'ior
ao tributo e a mu~ta devidos, será o autuado notificado, no prazo
de 5 (cinco) dias]. para receber o excedente, se já não houver com~ .1
parecido para faze-Io.

:cçÃO 3ª
Da Notificação Preliminar

Arte 89 - Verifàl.cando-se om.í ssão não dolosa de pagamento
de tributo, ou qualquer infração de lei ou regulamento, de que pos-
sa resultar evasão de receita, será expedida ccn tr-a o infrator noti-
ficação preliminar para que, no prazo de 8 (oito) dias, regularize
a situação.

§ 19 - ~sgotado o prazo de que trata êste artigo, sem que o
infrator tenha re~llarizado a smtuação perante a repartição compe-
tente, lavrar-se-a auto de infração o

§ 2º - Lavrar-se-á, igualmente, auto de infração quando o
contribuinte se recusar a tomar conhecimento da notificação prelimi-
nar.

.'

Art" 90 - A notificação preliminar será feita em fó:bmula de~
tacada de talonário próprio, no qual f'Lc ar-á cópia a carbono, com o
"ciente" do notificado, e conterá os elementos seguintes:

I nome do notificado;
11 local, dia e hora da lavratura;

111 descrição do fato que a motivou e indicação do dispo-
sitivo legal de fiscalização, quando couber;

IV valor <10 tributo e da multa devidas;
V assinat1..lrado notificante.

Parágrafo l..úlico- _plicrun-se a êste artigo as disposições
constantes dos parágrafos lº e 4º do arti 'o 83.

Art. 91 - Considera-se convencido do débito fiscal o C011-
tribui!2-teQue pagar o tributo mediante notificação preliminar, da
qual nao caiba recurso ou defesa.

Art. 92 - Não caberá notificação preliminar, devendo o con-
tribuinte ser imediatrunente autuado:

I - Quando fôr encontrado no exercício de atividade tribu-
tável, sem prévia inscrição;

11 - quando houver provas de tentativa para eximir-se ou
furtar-se ao Dagamento do tributo;
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IV - quando incidir em nova fal ta de que pOderá resultar
evasão de receita, antes de decorrido u.:m. ano, contado da última no-
tificação prelininar.

SiÇÃO 4ª
Da Rep~esentação

Arto 93 - QU811.doinconpetente para notificar preliminarmen-
te ou para autuar, o agente da Fazenda 1.Iunicipal deve, e qualquer
pessoa pode, re resentar contra t8da ação ou omissão contrária a dis
posições dêste CÓQigoou de outras leis e re~ulamentos fiscais. -

Ar-t, 94 - A rGpl~esentação far-se-á em petição as s í.nada e mer
cionará, em lstra legivsl, o nome, a profissão e o eniereçode seu
autor; s er á acompanhada de ):covas ou Lnd í.c ar-á os eleuentos desta e
mencionará os moí.os ou as c í r-cunstânc Lae em razão dos (mais se tor-
nou conhecida a infracão. ~

J?~Tágrafo ún.ic o - lJão se admitirá representação foi ta por
quem hají:f sido sócio, diretor, preposto ou empregado do contribuin-
te, quando relativa a fatos an.teriores à data em que tenhan perdido
essa ep..ia.Lí dade ,

Art. 95 - Recebida a re:;resentação, a autoridade competente
providenciará inedia tanen te as diligências para ve r.í.f Lcar- a reslJectj
va veracidade e, c oriforme couber, notificará preliminarmente o i:1.fré

1- tu 1 r ,r , ~"~or, aUGa-_o-a ou arqulvara a represen~açao.

CAP1TU:ÜO 2º
TIos Atos Iniciais

SECÃO l~..
:00 Auto de In-P;"ação

Arta 96 - O auto <le in~ração, lavrado com precisão e clare-
za, sem entre Lí.nhas', emendas ou rasuras, deverá:

I mencionar o local, o dia e a hoz-a da lavra tura;
11 referir ao nome do infrc'..tor e das testemu ..nhas , se hou-

ver;
111 descrever o fato que constitui a infracão e as cirCtlilS

tfu1cias pertinentes, indicar o c1isposi ti vo legal ou ~et,lJ_l2..nentarvi~
lado e fazer referêncie. ao têrT10 de fiscalização, en que se consig-
nou a infração, quando f8r o caso;

IV - conter a int' iacão ao Lnf'r-a t.or »ar-a "Jac;ar os tributos
e mu.L'tas devirlos ou apr-eeenta r defesa e lJl"OvaSnos-:9razo8. previstos.

§ lQ - As or,lissões ou i·'1.correções do auto não acarretarão
nulidade, quando do :lrocesso constarem eLementoe suficientes 'para
a determinação da il1::raçã.o e do infrator.

§ 2 º - A as sLnatur-a não consti t"ui fornalidade essencial à
validade do auto, não implica em confissão, nem a recusa agravará
a pena ,

§ 3º - ;:)e o infrator, ou quem o representer, nao puder ou
não quis e1" assinar o auto, far-se-á menção dessa circunstândia.

Art , 97 - O auto de infração :poderá ser Lavr-ado cu.mulati-
t d ~ t~ L' t b' 1..Lvamcn e com o e apreensao, e en ao concer-a, amo em, os e emenlJOS

dêste (artigo 85 e parágrafO único).
Arto 98 - Da lavratura do auto será intimado o infrator:

I pessoalmente, sempre que possível, mediante entrega
r '

-) ~ .-



de cópia do auto ao autuado, seu representante ou preposto, contra
recibo datado no original;

11 - por carta, acom:.ç>anhadade cópia do auto, com aviso de
recebimento (AH) datado e firmado pelo destinatário ou alguém de sel
domicílio;

111 - por edital, COE pl~azo de 30 (trinta) dias, se desco-
nhecido o dorri c f.Lá o fiscal do infrator.

Ar t , 99 - A intimação pT'esume-se feita:
I - quando pessoal, na data do recibo;

11 - quando Dor carta, na data do recibo de volta, e se fÔl
esta omitida, 15 (quillze) dias após a entrega da carta no Correio;

111 - qu~~do por edital, no têl~lO do prazo, contado êste da
data da afixação ou da publicação.

Arto 100 - As intimações subsequentes à inicial far-se-ão
~essoalmente, caso em que serão certificadas no processo, e por car-
ta ou edital, conforme as circilllstâncias, observado o disposto nos
artigoà 98 e 99 dêste Código.

Das Reclamações Contra Lang:aJnento
Art. 101 - O contribuinte que não concordar; com lançamento

poderá reclm,lar TIO prazo de 20 (vinte) dias1 contados da publicação
no órGão oficial, da afixação o edital, ou do recebimento do aviso.

~ Art. 102 - A recl~lação contra lançffi,lentofar-se-á yor peti-
çao, f'acu.l tada a juntada de documen+oe ,

Arto 103 - ~ cabível a reclaJllaçãopor parte de qualquer pes-
soa, contra a onu.s sáo ou exclusão do Lançamen to ,

Art. 104 - A r-e oLamaçâo contra lançamento terá efei to suspe~
sivo da cobrança dos tributos Lan çado s ,

CAl"'1TULO 111
Da Defesa

Ar t , 105 - O autuado apr esent.ar-á defesa no prazo de 20 (vin-
te) dias, contados da intimação.

Art. 106 A defesa do autuado será apresentada por ~etição
à repartiçno por onde correr o ~rocesso, contra recibo, Apresentada
a defesa, terá o au truan t s o ]razo de 10 ( _ez) dias para impugna-Ia,
o que faréÍ na forna do a.r t í go s egu í.nte ,

Arto 107 - ~a defesa, o autuado alegará tôda a matéria que
entend~r útil, indicará e requererá as provas que pretenda produzir,
j"lmtara logo as que constarem de documentos, e, sendo o caso, arro-
lará testemunhas, até o maximo de 3 (três). .

Art. 108 - Nos processos iniciados mediante reclamação con-
tra Lançamcn to, será dada viste, a f'un cí.onár-Lo da repartição conpe-
tente nara aquela operação, a fim de apresentar a defesa, no prazo
de 10 t dez) dias, contados da date. eri que receber o :n"ocesso.

CAP1TULO ~V

Das Provas
"Arto 109 - :r1indoos prazos a quc se referen os ar-tn gos 105

e 106 des te Cód:í.go,o diriGe:.1.te da reDartição responsável pelo lan-
çamento c1,eferirá,no prazo de 10 (dez') dias, a produção das. pr-ovas
que não sejan man í r'ee tamen+e .í.mite í.s ou 2,)rotelatórias, oz-deriar-á a
produção ele outras <luo entender necessárias, e fizará o ~razo, não
sUl)erior a 30 (trinta) dias, em Que uma e outras devam ser pr-o duz ã-,das.
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Ar t , 110 - As perícias deferidas oompe trí r-ão ao perito desig-
nado pela autoridade competente, na forma do a:rtigo anterior; quan-.
do requeridas pelo autuante, ou nas reclamações contra 1~~ç8~Lento
pelo ftU1Cionário da Fazenda, ou quando ordenada de ofício, poderão
ser atribuídas a agente de fiscalizaç~o.

Ar t , 111 - Ao au tuad o e ao autuante sel~á :)"ermitido, s wes-
sivamente, reinquirir as testemlmnas; do moamo modo, ao reclamante
e ao inl1UD1.Ci.nte,nas r-ecLanações contra lançamento.

Arte 112 - O autuado e o reclamate :;.)oderão::.)artici:ml~das
dilicências, e as alegações que tiverem s er-ào juntadas ao l)rOCeS80
ou constarão do têrmo da c1ili-.:Sê:acia,pa.ra serem apr-ec i.adas no julca-
mento ..

Ar-t , 113 - Hão se adm í, tirá m-ova f'undada em exame de livros
ou arquivos das repartições (a Faze~1.daPtíblica, ou em depoimento
--essoal de seus representantes ou. f'uncí.onsir-â os ,

CAPrTULO V

Da :Jecis3.oem Primeira Instância
Arte 114 - ~indo O prazo ~ara a produção de )rovas, ou pe-

rempto o direito de apresentar a defesa, o processo será presente à
autoridade juleac1ora, que proferirá decisão, no prazo de 10 (dez)
dias.

§ lQ - Se entender necessário, a autoridade po der-á , no pra-
zo dêste artigo, a requerimento da parte ou de ofício, dar vista,
sucessivamente, ao autu.ado e ao autuante, ou ao reClalllffi1.tee ao in~-
pugnante , por 5 (cinco) dias a cada um, para aleeações finais.

§ 2 Q - Verificada a :i.liIlótesedo :parác:rafo anterior, a auto-
ridade terá navo prazo de 10 (dez) dias, para proferir decisão.

§ 32 - A autoridade não fica adstri ta às alegações das l)ar-
tes, devendo julgar de acôrdo com sua convicção, em face das provas
produzidas no processo.

§ 4º - Se não se considerar habilitada a decidir, a autori-
dade poderã converter o julgamento em diligência e determinar a })ro-
dução de novas provas, observado o disposto no Capítulo IV e prosse-
Guindo-se na forma dêste Capítulo, na parte aplicável.

Art. 115 - A decisão, redigida com sim~licidade e clareza,
concluirá pela procedência ou im})rocedência do auto de infração ou
da recla~ação contra lançamento, definindo eXDressmüente os seus e-
feitos, num e noutro casoo

Art. 116 - Não sendo proferida decisão, no prazo legal, nen
convertido o julgaTllc21toem diligência, podel~á a parte inter})or re-
curso vo Lun tiár-Lo , como se fôra julGado procedente o auto de infração
ou improcedente a reclamação contra o lançamento, cessando, com a
i~terrosição do recurso, a jurisdição da autoriJade de ~rimcira ins-
tanciao

CAP1C::ULO VI
Dos Recursos

SEÇÃO lª
Do Recurso Voltmtário

Art" 117 - Da decisijp de pl~imeira instância caberá recurso
voluntário para o Prefeito, interposto no prazo de 20 (vinte) dias,
contados da data de ciência da decisão, pelo autuado ou reclamante,
-)slo au.-t~_allteou pelo funcionário que houver produzido a defesa, nas
reclamaçoes contra Lançamen t o ,

Arto 118 - ~ vedado r;::unirem uma só petição recursos refe-
rentes a mais de uma decisão? ainda que versem sôbre o mesmo assun-
+,... ~ , - _ •• - - ...~ •.. I ,
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SE§ÃO 2ª

~a Garantia de Instância
Art. 119 - Nenhum recurso voluntário interposto pelo au-

tuado ou :reclamante será encaminhado ao Frefei to, sem o pTévio de-
p sito de metade das quantias exigidas, extinguin~o-se o direito
do recorrente que não efetuar o depósito no prazo lee;al.

ará6raio Llnico - São dispensados de depósito os serVlao-
res úblicos que r-ec or-r-er-em de rnu.L tas impostas com f'undamon to no
Art. 84 d~ste C6digo.

Art , 120 - Quando a Lmpor-í.anoLa total do li tíe;io exc ede r de
duas vêzes o se.lário-mínino Tee;ional, se permitirá a prestação de
fiança para interposição do recurso voluntário, requerida no .9razo
a que se refere o arte 117 deste Código.

§ lº - A fiança prestar-se-á mediante indicação de fiador
idôneo, a juízo da Administração, ou pela caução de títulos da dí-vida pública.

§ 2º - Ficará anexado ao processo o requerimento que indi-
car f'Lado r-, COIl1 a expressa aquiescência dêste e, se fôr casado, 'tam-
bem de?" sua mut.ner-, SO-iJp ena de indeferinento.

§ 3º - A fianca me d.í.ant.e caucão far-se-á no valor dos tri-
butos e multas exigidos e pela cotaç~o dos títulos no mercado, de-
vendo o recorrente declarar no requerimento que se obriga a efetuar
o pagamento do remanescente da Jívida, no prazo de 8 (oito) dias,
contados da notificação, se o produto da venda dos títulos não fôr
suf'nc í.en te liara a liquidação elo débito.

Art. 121 - -Iu.l.ga.doinidôneo o fiador, poderá o recol"'rente,
depois de intimado e dentro do prazo igual ao que restava quando
protocolado o requerimento de prestação de f í.ança, oferecer outro
fiadoT, indicando os elementos couprovantes da idoneidade do mes-mo.

Parágrafo -Jnico - Não se admi tiT'á como fiador o sócio so-
lidário, quotista ou comanditário da firma recorrente nem o deve-
dor da Pazenda Municipal.

Art. 122 - Recusaelcs dois fiadores, üerá o recorrente intiFa
mado a efetuar o depÓSito, dentro de 5 (cinco) dias, ou de prazo
i8ual ao que lhe restava qU~'1do protocolado o s3gundo requerimento
de prestação de fiança, se êste prazo fô:r maior.

SEÇÃO
Do Recurso ele Ofício

Art. 123 - Das decisões de pricieira instm1cia, contrárias,
l10 todo ou em parte, à J'aze:'1.da:;~Ul1.icipal,Lnc.Lus Lvs por desclassi-
n" ,.., :1 • ., l"oJ ,.... t'· -+- • ...L -f- dracaçao ua vi.nzr-açao , sel~a o or-iga OrlaL1enve ll1verpOSvO recurso e o-
fício ao :'l~efeito, com e:feito suspensivo, seiapr-sque a importâ2.~cia
eralitígio exceder de duas vêzes o sa':"ário-milhí.irJ.o-2'egionalo '

Paráerafo w1ico - Se a autoridade julgadora deixar de Te-
correr de ofício, quando couber a me d.í.da, cumpr-e ao f'únc Lonsir-Lo que
subscreveu a inicial do :;lrocesso, ou que do fato tomar conhecimento,
interpor r-ccur-so , em petição encamí.nhada por intermédio daquela au-
toridade.

CAPiTULO VII

Da ~xecução das Decisões Fiscais
Art" 124 - ..AS decisões definitivas serão cump ridas :

I - ..gelal1o-'cificaçãodo contribuinte e, quando fôr o ca-
so, t8lJ."',.;ém do seu fiador, para, :10 prazo de 10 (dez) dias, satisfa-
zel~en ao -oa.c'-anento 00 vFllor fiA r.m,rlp'l:;<r;;õí'l c Cor> ,....r'I~·,C""rt'.."IY'r>-ir .



berem os títulos depositados em 8arantia da instância;
11 - pela notificação do cont.r í.buí.nte lJara vir :L~Gceberim-

portfu1.cia :~ecC)lhida Ln devi.caraen te COY:lO tributo o-L"Lrru Lta;
111 - ~_:a ~otificaç~o do contribuinte para vir receber'ou,

quando fôr o caso, :pagar, no :::;razo de 10 (dez) dias, a diferença en
tre o valor dapondenação e a iJ.lportância deposi tac1a em garantia da-
instfulcia;

IV - pela notificação do contribuinte PQra vir receber ou,
Cluandofôr o caso, pagar, no prazo ie 10 (dez) dias, a diferença e~
t=-~eoval 01" da condel1acão e o nr-o duto da v enda dos títnlos caucio-
nauos , Ci~andonão sa Jcis:i.~eito o· l)é'.g8J"ae~1.to no lirazo lecal;

V - nela lii.Jeracão das ITlp]:,cadorias a-nreendidas e de-oosi-
tao.as, ou pela'" resti tuiç'~o do pr-odu tc de sua v~::1.c1a,se ;10uver"'-ocor-
rido alienação, COE1 fundanento no arte 88 e seus l)ará~çc'a:fos, dêste-, ,- .,-,O~lbO;

VI - pela imediata inscriç&o, como dívida at~va, e remes-
sa da certic1&o à cobr-ança executiva, dos débitos a que se referem
os mime nos I, 111 e IV, se não satisfeitos no pr'azo es"G3.belecidoo

Ar-t, 125 - li. venda de tít'ulos da dívida l)ública aceitos em
caução 112.0 se l~ealizará aba í.xo da cotação; e, deduzidas as despesas
~eLais da venda, inclusive taxa oficial de corretaGem, proceder-se-
á, n em tudo o que couber, de acôrdo e on o arte 124, minero IV, e com
) J 3º do arte 120, dêste Có&igoo

TITULO 111

Do Cadastro 5iscal

CA?ITULO I

DisiJosicões Gerais,.... .i!

t-ureza;

Ar-t , 126 - O Cadastro Fiscal da ?l~efeitura compeende:
T ("( d t T b'l'"- o va as-ro -ffiol_larlo;

11 o Cadastro dos :eroduto~es, Industriais e Comerciantes;
111 o Cadastro dos Prestadores de Serviços de Qualquer Na-

IV - o Cadastro dos Veículos e Àparelhos Automotores.
§ 19 - O Cadastro Inobiliário compreende:
a) os terrenos vagos existentes ou que venham a existir nas

áreas u.-banae ou destinadas à 'ur-baní aação ;
b) as edificações existentes, ou que vierem a ser construí-

das, nas áreas uz....barras e ur-bani.z áv oi s ,
;J 29 - O Cadastro dos ::"-rodutores, Industriais e Jomerciantes

compeendo os es tabelecim.en tos de ~-lrodução, inclusive agropecuários,
de in,.1ústria e de comércio, hab í. tuais e lucrativas, exercidas no âll1-
Dito do Llun í.c fpá o, em conformidade com as disposições do Código Tri-
butário Nacional e da Lei estaQual relativa ao inpôsto incidente sô-
ore a circulação de mercadorias.

§ 3º - O Cac"Lastrodos J?restadores de Serviços de qua.Lque'r
natureza compreende as eItll)rêsas ou profissionais aut.ônomori, com ou
sem estabelecimento fixo, de serviço sujeito à tributação municipal.

§ 42 - O Cadastro dos Veículos e Aparelhos Automotores COnl-
]}reende o registro geral, para fins de identificação da Ilropriedade
ou ela posse, de todos os bens de tração ou propulsão motora, animal
ou humana, inclusive embarcações e elevadores suj ei tos ao licencia-
mento e à trilmtação l)elas autoridades municipais, para uso ou trá-
fee;o.

§ 5º - ~icam igua11uente sujeitos à inscrlçao no Cadastro de
Veículos e Apar-eLhos Automotores os bens destinados FI. TmIíRY' rrn flY'Y'~q



tar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos agríco-
las e de construção ou de pavimer.:tação, desde que lhes sejam facul-
tado transitar em vias terrestres.

Arto 127 - Todos os proprietários ou possuidores, a qual-
quer título, de ir.l6veisnencionados no S lº do artigo anterior e
aquêles que, inclividualmente ou sob razão social de qua.Lqucz- espé
cie , exercerem atividade lucrativa no r.:unicíl}Ío , estão ªujeitos à
inscrição obrigat ria no Jadastro Imobiliário da ~'refeit-urao

Arto 128 - O ~oder :3xecutivo poder celebrar convênios com
a União e os ~stados visando a utilizar os dados e os elementos ca-
das trais disponíveis, bem como o mimar-o de inscrição do Cadastro
Geral de Contribuintes, de ânbito federal, para melhor caracteriza-
ção de seus registros.

Ar-t , 129 - A Prefeitura pOderá, quando necessário, insti tv.il
outras modalidades acessórias de cada-stros a fim de atender . orga-
nizaçÊÍ-ofazendária dos tributos de sua competência, especialmente,
os relativos A contribuição de molhoria.-

CAP1TULO ,'- 11

Da Inscriç20 no Cadastro Imobiliário
Art. 130 - A inscrição dos imóveis urbanos no Cadastro IHo-

biliário será promovida:
I - pelo )roprietário ou seu representente legal, ou pelo

respectivo possu~dor a qualquer título;
11 por qualquer dos condôm í.nos , em se tratando de condo-, .nu.na o ;

111 pelo campromissário comprador, nos casos ele compromis-
so ele corapra e venda;

IV - elo possuidor do im6vel a ualquer título;
V - de ofício, em se trata..YJ.dode próprio federal, estaaual

mWlicipal ou de entidade autárquica, ou, ainda, quando a inscrição
deixar de ser feita no prazo regula1Uentar;

VI - pelo inventariante, síndico ou liquidante, quruldo se
tratar de imóvel pertencente a espólio, massa falida ou sociedade
em liquidação.

Ar-t, 131 - Par-a efetivar a inscl'ição, no Cadastro Imobiliá-
rio, dos im6veis urbrulos, são os responsáveis obrigados a preencher
e en t.regaz- na repartição competente uma ficha de inscrição para ca-
da im6vel, conforne ra.odêlofornecido pela Pr-ef'e í.trur-a ,

§ lº - A inscrição será efetuada no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da data da ~~~i~a definitiva ou de promessa de
compra e venda do im6velo

§ 2º - Por ocasião da entre ga da ficha de inscrição, devi-
damente preenchida, deverá ser exibido o título de propriedade, ou
de compromisso de compra e venda, para as necessárias verificações.

§ 3º - Hão sendo feita a inscrição no »r-azc estabelecido no
§ lº dêste artigo, o 61'&5.0coiap etente , valendo:se dos el.emerrtosde
que dispuser, preencherá a ficha ele inscricão e eXDedirá edital con-
vocando o proprietáriO para, 110 prazo de 30 (trint~) dias, oumpr-Lr
as exigências dês te ar-tí go , sob pena de mu.Lta prevista neste Código
para os faltosos.

Art. 132 - Em caso de litígio sôbr-e o domínio 0.0 im6vel, a
fLc ha de inscrição mencionará tal circwlstância, bem COLlO os nomes
elos litigantes e dos possuidores do imovel, a natureza do feito, o
juízo e o cart_rio por onde correr a acão.

Parágrafo único Inc:::"u.em-setaElbém
neste artigo o es~ólio, a uassa falida e as

na situacão -orevista
J -"sociedades em liQuidaçQo
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Art o 133 - Em se tratando de área Lo t eada , ouj o loteamen to
houver sido licenoiado pela 2refeitura, deverá o impresso de inscri
ção ser acompanhado de una planta c omp.Leta , em escala que permita -
a anotação dos desdobramentos e designar o valor da aquisiçÊ1o, os
locradouros, as quauras e os lotes, a área total, as áreas cedidas
ao pa tr ímênd o municipal, as áreas c ompr-orrí.saadas e as áreas aliena-
~as.

Ar t , 134 Os res)onsaveis :90r lotearnentos f'Lcam obrigados
a f'or-nec e:r, lí!o~.m~s~dé~jai1e±rode oada ano, ao órzão :...:azendário001i1-
petente, relação dos lotes Clue no ano anterior tenham sido aliena-
dos defic'-ütiv8.l'1e·.teou me dí.ante c ompr-orrí.s so de compr-a e venda, 1'1en-
c í.onan dc o nome do compr-ador- e o endereço, os mime r-os do CluaJ.'teirão
e do lote e o valor do contrato de venda, a fim de ser feita a 8l10-
tação no Cadastro Inobili6rio.

Art. 135 - Devel~ão ser obrigatàrirullente comunicadas à Pre-
feitura, dentro do ~razo de 60 (sessenta)dias, tôdas as ocorrencias

verificadas com relação ao iY1óve1, que possam afetar as bae es de '
'1 1 d 1 t' -'-"1 j.. """C1:LCU_O o ançamen o nos I.;r1JU'uOS 1'1U111C111a18.

"T,) , ,... ,. A .. ,.... .... A.J- ...1-"lara:;TaIO lUl1CO - ' eomUlllcaçao a qy,e se relere es t.e arv1':';0,
devidamente processada e iJ:'lIOrnac1a,servirá de base à alteração res-

o L' n· 1_ •.•• • "'-I:1.J3Cm.va 11a I1C11a ete 1118Cr1ç8.0.
Art. 136 - A concessão c1.ettTlX3I'T":::-S3" à edificaç8,n nova 0_

it ~ rl' ,"~" ~ -,-"rl n -r ,a 2.Ce1 aç ao oe o or-as OL1 erí i r i caç ao reCO·1SvrU1l..laou r-cr ormaca , so
se cornlet2.rá con a rencssa do ·')rO"08SO r-e snec t í vo à re'larti('[1ofa-
ze11rlárlacorn--=>tentee a certirlãô desta de ~lC f o í, atualIzada ~a l1es-
pectiva insc~içEo no Jadastro 1n ~iliário.

.Ja 'Tclscric;:;o-_... ._ ,;t..:.;.. 1"0 Jadastro de Pr00u~ores, I'n dus -'criais
e COIaercia.ntes

Art. 137 - A inscriç2.o no Cadastro de Produtores, Industri-
ais e COillerciantes será feita ~elo Tes~oilsável, ou seu representan-
te legal, qu e preencherá e entree;ará na re~artição compe t en te ficha
pró~ria para cada estabelecimento, fornecida pela Prefeitura.

Parágrafo único - Entende-se por Produtor, Industrial ou Co-
:r1erciante, para os efeitos de tributação munici~al do inpôsto inci-
dente sôbre a circulação de mercadorias, aquelas pessoas físicas ou
jurídicas, estâbelecidas ou não, ae sí.raclefinidas e qualificadas co-
T~10 responsáveis 1 elo tributo, pe.La legislação estadual e regularrren-
tos.

Ar t , 138 - A ficha o.e L1scric20 do Cadastro de Produtores,
Industriais e Comercian.tes deverá conter:

I - o nome, a razão social, ou a de~oTI1·naç~o sob cuja res-
lJOnsabili'dade deva f'uncí.onaz-o estabelecinento ou ser exercidos os
atos de cOlli0rcio, produção e indústria9

11 - a localização do estabelecimento, seja na zona ur-bana
ou rural, conpr-eendendo a numar açào do prédio, do I)avÍIí1ento e da sa-
la ou outro tiDO de de1Jendência ou seéle, conf'orrie o caso, ou de ·01"0-•.••. A -- ••..priedade l~_ral a ele sujeita;

111 - as espécies principal e acessórias da atividade;
IV - a área total elo im~vel, ou de parte dêle, ooupada pe-

lo estabelecimento e suas dependencias;
V - outros dados previstos em r-egu.Lamento.

Parágrafo úni"'o - A entrega da ficha de inscrição deverá ser
feitat

a) quanto aos estabelecimentos novos, antes da respectiva a-
bert~ra ou início Jos negocios;

"o) quanto aos já existentes, dentro
dias, a contar da vi~ência dês te

do prazo de 90 (noventa)
:Jóc-;'i po

-l1 •



Arto 139 - A inscrição à.everá ser permanentemente atualiza-
da, ficando o responsável obrigado a comunicar à repartição compe-
tente, dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data errlque ocorrerem
as alterações que se ve eí.f í.car-em em qua.Lquer das características men
cionadas no artigo anterioro

--. , r" ,. -\T d " -' f"·' S Jraragra:t:oU.lllCO- 1'.0 caso .e venaa ou rr-ans erellCla ao e ca-
be.Lec í.men to , sem a observância do disposto neste ar-t í go , o adquiren-
te ou sucesson será responsável pelos débitos e multas do contribui~
te inscrito.

Àrt~ 140 - A cessão do estabelecimento será comunicac1a à
Pr ef'e í. tura Jentro do llrazo de 30 (trinta j dias, a fim de ser anota-
elano Cadas tro o

ParáGrafO único - A anotação no Cadastro será feita a9ós a
verificação da veracidade da conunicação, sem prejuízo de quaisquer
débitos de tributos pelo exercício de atividades ou negócios de pro-
dução, indústria ou comércioo

Art. 141 - Par-a os efeitos dêste canítulo considera-se esta-
belecimento o local fixo ou não, de exercício de qualquer atividade
pr-odutn.ve , industrial, ccme r-c í.a.L ou similar" em caráter permanente
ou eventual, ainda que no interior de residencia, desde que a ativi-
dade não seja caracteriza(a CODO de presta~ão de serviço.

Art. 142 - Constituem estabelecimentos distintos, .pa.ra efei-
to de inscrição no Cadastro:

I - os que , embo ra no mcamo local, ainda Clue com idêntico
ramo de QtividaLe~ pertenç~~ a diferentes pessoas físicas ou jurí-
dicas;

11 .:. cs que embor-a sob a mesria responsabilill.2.llee com o
mesmo reDO de neGócio, estejam localiza~os em ~rédios distintos ou
locais diversos.

Parágrafo único - Hão são considerados como locais diversos
dois ou mais imóveis contí.ouos e com comunicaC'ão interna, nem os vá
rios pavimentos de um mesm~ imóvel. ~

CA?1TULO IV
Da Inscrição no Cadastro de Prestadores de Ser-

viços de Qualquer Hatureza
Art. 143 - A inscrição no Cadastro de P1'estadores de Servi-

ços de ~ualCluer Na tur-ez.aserá :feita peLo responsável, el,lprêsaou
~)rofissional aut.ônono , ou seu reliresentan.te lega::i..,qu e llreencherá
e entre,'_'arána r-e articãm c orme ten t.e ficha -,)ró1)riapara cada esta-
oeleciLl~nto fixo, ~ou p~ra o lôcal, em que ~1ôrl;lâllJ.el1teclesenvolva a-
tiviclade o.e nr 'staC'ão de servicos •.J.,J ..)

CAP1TULO V
,)aInscrição no Oadastro de Veículos e AparelllOs AutoLlotores

Árt. 144 - A inscrição de veículos e aparelhos automotores
no Cadastro Fiscal da :21'e1'eit"ü.raserá promovida pelos l)roprietários
ou possuidores, a qualquer título, rae dLan te preenc:i1imento e entrega
na :::.~epa:rtiçãocompe t en'te de ficha })rópria qú.e os carac tereze e

Pará'")Tafo único - A inscrição de que tra ta êste artigo de-
verá ser perman.entemente atualmzada, ficando os proprietários ou
possuidores dos veículos e aparelhos automotores obrigados a co-
mun í.car- à repartição competente, para êsse fim, tôdas as noc1ifica-
ções que ocorrereM nas suas características, assia cono transferên-
cias Je posse ou dominioo

T11'U:O IV



Do Impôsto sôbre a Propriedade Territorial Urbana

CA21iJ!ULOI

:)a Incidência, das Isenções e elas ~{eduções

Art. 145 - O ililPÔStO terl~i torial ur-bano +om COLlOfato 0el~a-
dor a pro:::;riedaJe, o \.' lIÍinl '.~ ·Jtil ou a posse de terrenos, riào cons-
truidos, _ocalizados ~las zonas urbanas do i:.ü_micípio.

~10' ~ - -L.. ~ ,.. J • ,.. -L.. -1-"
J - - .1.'a1"aos G::L ea vos o.esce l::J.pOSlIO, en cenue -e e como zonas

ur~anas as Jefinidas eu ato do ~ouer ~xecutivo, oDsorvado o requisi-
to :'-.lÚlÍLlOda exi.:.:>tê:>:1cia ele 1:18101,le110Sdois uOS s eguin tes Llelhonllaen-
tos:

a) meio-fio ou ca.l çamento, COEicana.LLzaçt' o de á,§,'1.1aspluviais.
b) - abastecimento de água;
c) si eteEla de esgotos sanitários;
\.:;.)1"êde de ilurrül1ação pública, com ou e em pos tGa,'11Gnto .iar'a

distribuição domiciliar;
8) escola primál"ia ou :pôsto ele saúde, a uma J.is 'tâno í.a 1'-16.-

xll~ade 3 (três) auilôcetros do imovel considerado.
§ 2Q - 001'15idera.rJ.-s 8 t.arnbém ur-banae as áreas ur-ban í záveis,

ou de expansão urbana, consta.ates C.C ::"'at8aIlentos a~rovaclos pela ?re-
f'e i,tura, destinados à hab í tação, à inJústri ou ao comércio, mesmo
CJ.uelocalizaJos fora das ZO~1.as-efi1'1icles nos têrnos do 2cJarágraí'o an-
terivr.

Arto 1..;.6- são isentos \.~o i,.l:::-,ÔStOterri torial 'c.TOa110os te:;.'-
renas c edi dos .;ratu.itaLlente )ara uso da União, 10 =,,:)~adoou. do : UIlÍ-
cí.i.-üo •

• rte 147 - ~os proprietários de terrenos com área não infe-
rior a 20000 (vi:1te nil) c'letros quadr ados , que nêles tel1h8l:1::)ro1:1o-
vido os raeLhor-anentos abaixo espoci~icados, sem ônus ~)a::.'aos c of'r-e s
nun í.cí.pa.ís , poderão ser c onced.idas , )elo prazo máxfmo de 5 (cinco)
anos, redução do .impô sto c1evid.o, na forma s ee;uinte:

I -,. ~ 1 I' -I- I' 1 10 -r. Cana.L1ZaçaOC.e agua po vave .. . . . . . . . . . . . . . e • • •• ~o;
11 ose;otos 10~o;

rII pavuuen tação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. 10?~~;
IV canalização ou salerias para áGuas lJluYiais.... 5~,,;
\1 2,llias e sargstas............................... 5?".

Pará ~;::cafoiín í.co - li reducão será ")ro' .or-c Lona.L à extensão de
tes taéia cOl~r8'SYOnd.ente ao l!lelhor~.1'lento efetivaElailte executado.

Arto 148 - O imuôsto territorial urbano constitui ônus real
e acompanha o inóvel era todos os casos de transuissão da proprieda-
de 011 :te dí r-e.í. tos reais a eLa r,:,lati vos do C01:1' .r-onris s ár-Lc comnr-adoz-

,... _., Á _

o este est1ver na posse dO lllovel.

Da Alíquota e Base de Cálculo

~<irto149 - O irJ:oôsto terr'i torial ur-bano será cobrado na ba-
s e de 1;;6 (um por cento f s ôbre o valor venal do terreno.

Art , 150 - O valor vonal dou tor='enos ser2 apur-ado com base
nos dados fornecidos pelo Cadastro Imobiliário, lev2J1do-se em cont~,
a crlhtério da r-cpar-t í.ção , os seguintes elementos:

I o valor declarado pelo contribuinte;
_,1_- ., ..,. , ... ..... -. rJ "° a.noace meca o ele va.t.or-a z.açao cor:cespondente a zona

era que esteja si 'tuado o iuóvel;
TIl: o Ilreí!O (10 tp.T---Fmn nRR IJ1 t;ir.lRR trRllRR('õPR r'lp r.nl~"rR
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e venda realizadas nas zonas respectivas;
IV - a forma, as dim.ensões, os acidentes naturais e outras

características;
V - qua.í.e que r- outros dados informativos obtidos pelas re-

partições COlll:getentes.
Art. 151 - Na determinação da base de cálculo não ee consi-

dera o valor dos oens uóveis mantidos, em caráter permanente ou tem
porário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exp_oração, afoE
moseamento ou comodidade.

Arte 152 - O critério a ser utilizado para a apuração dos
valores que servirão de base de cálculo nara o lançamento do im-
- ôsto terri torial urbano será definido em r-e gu.Lamento baixado 1)elo
bxecuti '10.

Arto 153 - O mínimo do impôsto territorial urbano será de
três centésinos do salário-mínimo regional.

CAí>1TULO 111

Do Lan2amento e da Arrecadação
Art. 154 - O lançamento do impôsto territorial urbano, sem-

pre que possivel, será feito em conjwlto com o dos demais tributos
que recaem sôbre o iElóvelt,tomando-se por base a situação existen-
te ao encerrar-se o exercício anterior.

Art. 155 - Far-se-á o lançamento no nome sob o qual estiver
inscrito o terreno no Cadastro Imobiliário.

S 1º - No caso de condomínio, figurará o lançamento em nome
de todos os 20ndôminos, resl)ondendo cada um , na pr-opoz-çf o de sua -
parte, pelo onus do tributo o

§ 2 Q - Não sendo conhecido o l)roprietário, o lançamento se-
rá feito em nome de quem es:teja na posse do terreno.

§ 3Q - Quando o imóvel estiver sujeito a inventário, far-se-
á o lançamento em nome do espólio,e, feita a partilha, será transfe-
rido para o nome dos sucessores; para êsse fim os herdeiros são obri
gados a promover a transferência ~erante o órgão fazenc1ário compe~e~
te, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do julga-
mento da partilha ou da adjudicação.

§ 4Q - Os terrenos pertencentes a espólio, cujo inventário
estej eb:ceestado, serão lançados em nome do mesmo, que res onderá
pe Lo tributo até Que, julgado ° inventário, se f'açam as necessárias

-r &P- -mOUl..LlVaçOeso
§ 5Q - O lançamento de terreno pertencente a Jnassas falidas

ou sociedades em liquidação será feito em nome ~as mesmas, mas os
avisos ou notificações serão enviados aos seus re.:.resentantes lega-
is, anotando-se os nomes e endereços nos registros.

§ 62 - No caso de terreno obj eto de corapr'onrí.s so de compr-a
e venda, o lançamento será feito em nome do promitente vendedor e
do compromissário compr-adc r-, se êste estiver na posse do imóvel.

Art. 156 - O lançamento e o recolhimento do impôsto serão
efetuados na época e pela forma estabelecida no regulamento.

?ará;"rafo único - O lançamento será anual e o recelhimento
se fará no nJrnero de quotas que o regulamento fixar.

T1TULO V

Do Impôsto uobre a ~ropriec1ade ?redial Urbana
,JA?1TULO I

Da Incidência e das Isenções



Arto 157 - O impôsto predial tem como fato gerador a pro-
priedade, o domínio útil ou a posse, conjunt~ente ou não, com os
respectivos terrenos, de prédiOS situados nas zonas urbanas do Mu-. , .n~c~u~o.

- § 12 - Considera-se prédios, para os efeitos dêste artigo,
todas as edificações ou construções que possam servir à habitação,
ao uso ou recreio, seja qual fôr sua denominação, forma ou destina.

§ 22 - Para efeito d;ste impôsto, entende-se como zona ur-
bana a definida nos ~êrmos dos §§ 12 e 22 do artigo 145 dêste Có-
digo.

_~t& 158 - São isentos do impôsto os prédiOS Cedidos gra-
tuitamente, em sua totalidade, para uso da União, do Estado ou do
Município.

CAP:!TULO 11
Da Alíquota e Base de Cálculo

Art. 159 - O impôsto será cobrado na base de 1~ (um por
cento) sôbre o valor venal da edificação ou constl~ção, com ex-
clusão do terreno.

Parágrafo único - O impôsto predial que incide sÔbre o va-
lor venal da edificação ou construção será r~duzido de 30 (trinta
por cento), quando seu proprietário nêle residir.

Art. 160 - O valor venal da edificaçãoAou construção será
calculado levando-se em conta os seguintes fatores:

I ' t' ~- a area cons !u~aa;
11 - o valor unitário da cónstlução;

111 - o es~ado de conserva~ão da edific~ão.
Art. 161 - O critério a ser utilizada para a apuração dos

valôres que servirão de base de cálculo para o lançamento do impôs- -
to predial será definido em regulamento baixado pelo Executivo.

Parágrafo único - O mínimo do impôsto predial será de três
centésimos do salário-m-inimo regional.

CAP:!TULO 111
Do Lançamento e da Arrecadação

Art. 162 - O lançamento e a arrecadação do lllPÔSto predial
será feito, sempre que ~ossível, em conjunto com o impôsto territo-
rial urbwlo incidente sobre o terreno em que esteja situado o pré-
dio, tomando-se por base a situação existente ao encerrar-se o exer
cício anterior e observando-se, no que couber, o disposto no capíiü
10 111 do Título IV dêste Códlbgo·. -

Parágrafo único - Os apartamentos, unidades ou dependências
com economias autônomas serão lançados um a um, em nome de seus pro
prietários condôminos. -

Art. 163 - O lançamento e o recolhllüento do impôsto serão
efetuados na época e pela forma estabelecida no regulamento.

T:!TULOVI
Do Impôsto Municipal sôbre a Circulação de Mercadorias

CA ::t:!TULO I
Da Incidências e das Isenções

Art. 164 - O impôsto municipal sQbre a circulação de merca-
dorias tem como fato gerador a saída destas de estabelecimento pro-
dutor, industrial ou comercial, situado no território do MunicípiO,
e será cobrado com base na legislação estad~al pertinente.
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Art. 165 - O impôsto incidirá igualmente nas operações que
forem objeto de isenção estadual, assim como nos casos em que da
lei estadual resultar o respectivo diferimento, para a operação
subsequente realizada fora do território do Município.

§ lº - Nas hipóteses previstas neste artigo, o Município
cobrará o impôsto como se a oper~ão fôsse tributada pelo Estado,
nos têrmos da legislação dêste, aplicando-se a alíquota do impôs-
to municipal.

§ 22 - Poderá deixar de ser aplicado o disposto neste aD-
tigo se, em virtude de convênio celebrado com o Estado, ficar asse
gurado ao Município o ressarcimento do montante correspondente o -

CAPtTULO 11
Da Alíquóta, da Base de Cálculo e do Recolhimento

Art. 166 - A base de cálculo do imEôsto é o montante devido
ao Estado, a título de impôsto de circulaçao de mercadorias e respec
~ivos adicionais, sendo a alíquota de 20 % (vinte por cento).

ParágrafO único - A alíquota referida no artigo anterior se-
rá uniforme para todas as mercadorias.

Art. 167 - O impôsto será recolhido ~or guia, nos mesmoS pr~
zos estabelecidos para o recolhimento do imposto estadual.

Parágrafo único - Fica o Po dez-Executivo autorizado a cele-
brar com o Estado convênio para arrecadação do impôsto municipal -
juntamente com o impôsto estadual sôbre a circulação de mercadorias.

CAPtTULO 111
Das Penalidades e das Mu~tas

Art. 16$ - As infrações à legislação dêste impôsto serão
~unidas pela autoridade municipal com multas equivalentes a 30 %
(trinta por cento) do montante que resultaria da aplicação da legis
lação estadual a infração identica. -

TtTULO VII
Do Impôsto sôbre os Serviços de Qualquer Natureza

CAPtTULO I
Da Incidência e das Isenções

Art. 169 - O impôsto sôbre os servi~os de qualquer natureza
tem como fato gerador a prestação, por empresa ou profissional au-
tônomo, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço que não cOl1figg
re, por si só, fato gerador de impôsto de competência da União ou -
dos Estadoso

§ lº - Para os efeitos .dêste artigo, considera-se serviço:
a) o fornecimento de trabalho, ou a prestação de serviços

com ou sem utilização de máqUinas, ferramentas ou veí-
culos, a usuários ou consumidores finais;

b) a locação de bens móveis;
c) a locação de espaço em bens imóveis, a título de hospe-

dagem pu para guarda de bens de qualquer natureza.
§ 22 - AS atividades a que se refere o parágrafo anterior,

quando acompanhadas de fornecimento de mercadorias, serão cORside-
radas:
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a) de caráter misto se o fornecimento de mercadorias fôr
superior a 25 % ~vinte e cinco por cento) da receita bru-
ta média mensal do estabelecimento;

b) como representando exclusivamente prestação de serviço,
nos demais caSOS.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo 0S
serviços de transporte e comunicações, salvo os de caráter :estrita-
mente municipal.

Arte 170 - são isentos do impôsto:
I - os assalariados, como tais definidos pelas leis tra-

balhistas e pelos contratos de relação de emprêgo, singulares e co-
letivos, tácitos ou expressos, de prestação de trabalho a terceiros;

11 - os diretores de sociedades anônimas, por ações e de
economia mista, bem como outros tipos de sociedades civis e comer-
ciais, mesmo quando não sejam sócios, quotistas, acionistas ou par-
ticipantes;

III - os servidores públicos federais, estaduais, municipais
e autárquicos, inclusive os inativos, amparados pelas respectivas 1e
gislações que os definam nessa situação ou condição. -

CAP!TULO 11
Da Aliquota e da Base de Cálculo

Art. 171 - O impôsto será calculado sôbre o preço do servi-
ço ou sôbre a receita bruta mensal do contribuinte, conforme dispu-
ser o regulamento.

Parágrafo único - No caso da letra A do § 2Q do àrt. 169,
e impôsto será calculado sôbre 50 % (cinquenta por cento) da re-
ceita bruta.

Art. 172 - O impôsto será cobrado por meio de alíquotas per
centuais, de acôrdo com a Tabela I, anexa a êste Código. -

Art. 173 - Quando não puder ser conhecido o valor efetivo
da receita bruta resultante da prestação de serviços, ou quando os
registros relativos ao impôsto não merecerem fé pelo Fisco, tomar-
se-á para base de cálculo a receita bruta arbitrada, a qual não po-
derá, em hipótese alguma, ser inferior ao total das seguintes par-
celas:

I - valor das matérias-primas, combustíveis e outros mate-
riais consumidos ou aplicados durante o ano;

11 - fôlha de salários pagos durante o ~~o, adicionada de
honorários de diretores e retiradas de proprietários, s6cios ou ge-
rentes;

III - 10% (dez por cento) do valor venal do im6ve1, ou par-
te dêle, e dos equipamentos utilizados pela emprêsa ou pelo profis-
sional autônimo; .

IV - despesas com fornecimento de água, luz, fôrça, telefo-
ne e demais encargos mensais obrigat6rios do contribuinte.

Arto 174 - O disposto no arte 171 a 173 não se aplica nos
casos emaque a receita bruta corresponder, exclusivamente, à remune-
ração de trabalho pessoal do contribuinte.

ParágrafO único - Na hipótese dêste artigo, o imp$sto será
cobrado por meio de alíquotas fixas, de acôrdo com o disposto na
Tabela I, anexa a êste Código.

CAP!TULO 111
Do Lançamento e do Recolhimento

171=; ,;;t ••. _ •• _



enchida pelo pr6prio contribuinte , de acôrdo com o modêlo, forma
e prazo estabel~cidos no regulamento.

Arto 176 - Os contribuintes su~eitos ao impôsto com base na
receita bruta mensal manterão, obrigatoriamente, sistemas de regis-
tros do valor dos serviços prestados, na forma do regulamentoo

Art. 177 - O montante do impôsto a recolher será arbitrado
pela autoridade competente:

I - quando o contribuinte deixar de apresentar a guia de
recolhimento no prazo regulamentar;

11 quando o contribuinte apresentar guia com omissão do-
losa;

III - quando inexistirem os registros a que se refere o arte176 ou for dificultado o ex&~e dos mesmoso
Art. 178 - O procedimento de ofício de que trata o artigo

anterior ~revalecerá at~ prova em contrário, feita antes do lançamen
to do impostoo

Art. 179 - O lançamento do imposto de serviço será feito pe-
la forma e nos prazos estabelecidos em regulamento, de todos os con-
tribuintes inscritos existentes no Cadastro dos Prestadores de Ser-
v~ço de Qualquer Natureza, de que trata o Capítulo IV, Título 111,
deste C6digo.

Arto 180 - Consideram-se 'emprêsas distintas, para efeito de
lançamento e cobrança do impôste: ,

I - ~ que, embora no mesmo local, ainda que com idêntico
ramo de atividade, pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurí-
dicas;

11 - as que, embora ~ertencentes à mesma pessoa física ou
jurídica, tenham funcionamen~o em locais diversos. '

Parágrafo único ~ Ir.ãosão considerados como locais diver-
sos dois ou mais im6veis contíguas e com comunicação interna, nem
os vários pavimentos de um. mesmo im6vel.

Írto 181 - As pessoas físicas ou jurídicas, que, na condição
de prestâdores de serviço de qualquer natureza, no decorrer do exer-
cício financeiro se tornarem sujeitas~incidência do impôsto serão
lançadas a partir do trimestre em que iniciarem as ativiãades.

Arto 182 - As emprêsas ou profissionais autônomos de pres-
tação de serviço de qualquer natureza, que desempenharem ativida-
des classificadas em ~ais de 1;lill dos gru;eos d~ ~tividad~ c~nstantes
das tabelas ~~exas a este C6d~go, estara9 sUJe~tos ao ~mposto com
base na alíquota imediatamente inferior à mais elevada e corres-
pondente a uma dessas atividadeso

Art. 183 - No caso de diversões públicas e outros serviços
cujo preço seja cobrado mediante bilhetes, o imposto pOderá ser re-
colhido por meio de estampilhas, conforme dispuser o regulamentoo

TtTULO VIII
Das Tax~

CAPtTULO I
Da Incidência e das Isenções

Arto 184 - Pelo exercício regular do poder de polícia ou em
razão da utilização, efetiva ou potencial, de serviço ~úblico espe-
cífico e divisível, prestado ao contribuinte ou pôsto a sua disposi-
ção pe~a Prefeitura, serão cobrados, pelo Município, as seguintes
taxas:

I de aferição de pesos e medidas;
II de licença;



CAPíTULO 11

111 de expediente e serviços diversos;
IV de serviçQs urbanos;

V - de serviços rurais.
Art. 185 - São isentos das taxas de serviços urba~os:

I - os próprios federais e estaduais, quando exclusiva-
mente utilizados por serviços da União ou do Estado;

11 - os templos de qualquer culto.
Arto 186 - São isentos da taxa de licença para tráfego os

veículos de propriedade da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Da Taxa de Aferição de 'Pesos e Medidas
Art. 187 - A taxa de aferição de balanças, pesos e medidas

recai sôbre as pessoas físicas ou jurídicas, que no exercício de a-
tividade lucrativa, medir ou pesar qualquer artigo destinado a ven-
da utilizado pelo público, e será arrecadada na conformidade da ta-bela anexa a este Código.

Arto 188 - As pessoas referidas no artigo anterior são obri-
gadas a possuir medidas, pesos, balanças e outros aparelhos ou ins-
trumentos de pesar ou medir, devidamente aferidos na ~refei~ara.

rarágra:t"oúnico - A aferição de que trata êste artigo se pI'O
cessará nos têrmos e condições previstos na lei de posturas munici--
pais, observada a legislação federal respectiva.

Arto 189 - As aferições serão feitas anualmente, ou quando
necessário, no decurso do exercício, e se processarão:

I - na repartição competente, quando se tratar de início
de atividade que, por sua natureza, estejam obrigadas ao uso de pe-
sos, balanças, medidas ou qualquer inst~tmento ou aparelho de pesar
ou medir;

11 - a domicílio, nos estabelecimentos de prOdução, comér-
cio, industria ou de prestação de serviço, na forma declarada em
instruções ou nas posturas municipais.

111 - na repartição competente, quando se tratar de pesos,
medidas e balanças usadas por ambulanteso

Arto 190 - O uso de pesos, medidas e balanças, inclusive de
quaisquer instrumentos ou aparelhos de pesar ou medir, não aferidos
previamente ou, ainda, a falta ou adulteração dos mesmos, constitui-
rão infra2ão passível das penalidades previstas no Capítulo XII, Tí-
tulo I, deste C6digo.

CAPíTULO 111
Das Taxas e Licenças

SEÇÃO lê:
Disposições Gerais

Arte 191 - As taxas de licença têm como fato gerador o po-
der de polícia do Município na outorga de permissão para o exercí-
cio de atividades ou para a prática de atos dependentes, por sua
natureza, de préVia autorização pelas autoridades municipaiso

Art. 192 - As taxas de licença são exigidas para:
I - localização de estabelecimentos de produção, com~rcio,

indústria ou prestação de serviços, na juriSdição do Município;
11 - renovação da licença para localização de estabeleci-

mentos de prOdução, comérCiO, indústria ou prestação de serviços;
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ciais e de prestação de serviços em horários especiais;
IV - exercício, na jurisdição do Município, de comérciG e-

ventual ou ambuâ.an+e;
V - execução de obras particulares;

VI - execução de arruamentos e loteamentos em terrenos par-
ticulares;

VII - tráfego de veículos e outros aparelhos automotares;
VIII - publicidade;

IX - ocupação de áreas em vias e logradouros públicos;
X - abate de gado fora do Matadouro Municipal.

Arto 193 - Para efeito da cobrança da taxa de licença são
considerados estabelecimentos de produção, comércio, indúst*ia ou
de prestação de serviços os definidos nos arts. 137 e 143 deste Có-
digo.

tiEÇl.O 2ª

Da Taxa~, de Licença para Localização de Estabelecimentos de Produ-
ção, Comércio, Indústria e Prestação de Serviços

Art. 194 - Nenhum estabelecimento de produção, comércio, in-
dústria ou prestação de serviços de qualquer natureza poderá insta-
lar~se ou iniciar suas atividades no· Município sem prévia licença
de localização outorgada pela Prefeitura e sem que hajam seus res-
ponsáveis efetuado o pagamento da taxa devi~ao

Parágrafo úui20 - As atividades pujo exercício dependam de
autorização de competencia exclusiva da Uniã<D·,ou do Estado, não es-
tão isentas da taxa de que trata êste artigo. '

Art. 195 - O pagamento da licença a que se refere o artigo
anterior será exigid. por ocasião da abertura ou instalação do es-
tabelecimento, ou cada vez que se verificar mudança do ramo de ati-
vidade.

§ lº - A taxa será cobrada na base de 1% (um por cento) sô-
bre o valor do capital registrado do estabelecimento ou, na sua fal-
ta, do capital social total arbitrado pela autoridade municipalo

§ 2Q - Entende-se por capital social total do empreendimen-
to a soma dos capitais pr6prios e alheios, demonstrados contàbilmen-
te7 pelos responsáveis ou seus representantes legais.

Art. 196 - Os pedidos de licença para abertura ou instala-
ção de estabelecimeRtos de produção, comércio, indústria ou de pres-
tação de serviços serão acompanhados da competente ficha de inscri-
ção no Cadastro Fiscal da Prefeitura, pela forma e dentro dos prazos
estabelecidos para ess-e f:i.mno Título 111, dêste C6digo.

Art. 197 - A licença para localização e instalação inicial
, concedida mediante despacho, expediRdo-se o Alvará respectivoo

Art. 198 - A taxa de licença de que trata esta Seção inde-
pende de lançamento e será arrecadada quando da concessão da li-
cença; a licença inicial, concedida depois de· 30 de junho, será ar-
recadada pela metadeo

SEÇÃO 3ª
Da Taxa de Renovação da Licença para Localização de Estabelecimen-

tos de Prcdúção, Comércio, IndUstria ti Prestação tieServiço
Art. 199 - Al6m da taxa de licença para locaiização, os es-

tabelecimentos de prOdução, comérCiO, indústria ou de prestação de
!':!Q"Mri ("'OR QRtão ::::111; ei tas. an.l1almente.à. taxa de r~nov~ção da licença



Art. 200 - À taxa de renovação de licença para localização
será cobrada na base de 0,5 % (meiQ por cento) sôbre o valor do ca-
pital do estabelecimento, atualizado pelo Cadastro Fiscal da Preie!
turao

Arto 201 - O Alvará de licença será também removado anual-
mente e fornecido independentemente de novo requerimento, desde que
o contribuinte haja efetuado o pagamento da taxa e esteja inscrito
~a Cadastro Fiscal da Prefeitura.

Arto 202 - Nenhum estabelecimento poderá prosseguir nas suas
atividades sem estar na posse do Alvará de que trata o artigo ante-
rior, ap6s decorrido o prazo para pagamente da taxa de renovação.

ParágrafO único - O Alvará de licença será conservado em l~
gar visível.

Art. 203 - O não cumprimente do disposto na artigo anterior
poderá acarretar a interdição do estabelecimento mediante ato da au-
toridade competente.

§ 12 - A in.erdição será precedida de notificação preliminsl
do responsável pelo estabelecimento, dando-se-lhe o prazo de 15(qui!
ze) dias para que regularize sua siiua~ão.

§ 22 - A interdição não exime o faltoso do pagamento da ta-
xa e das multas devi das.

Art. 204 - Far-se-á, anualment~ o lançamento da taxa dere-
novação da licença de localização e funcionamento, a ser arrecada-
da nas épocas determinadas em regulamento.

·1

SEÇÃO 4~
Da Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial

Art. 205 = Poderá ser concedida licença para funcionamento
de estabelecimentos comerciais, industriais, e de prestação de ser-
viços fora do horário normal de abertura e fechamento, mediante o .
pagamento de uma taxa de licença especial.

Art. 206 - A taxa de licença para funcionamento dos esta-
belecimentos em horários especiais será cobrada por dia, mês ou
ano, de acôrde com a tabela anexa a êsteC0digo, e arrecadada an-
tecipada e independentemente de lançamento.

Art. 207 - l obrigat6ria a fix&ção, junto do Alvará de li-
cença de localização, em local visível e acessível à fiscalização,
do comprovante de pagamento da taxa de liceRça para funcionamento
em horário especial em ~ue conste claramente êsse horário sob pena
das sanções previstas neste C6digo.

SEÇÃO 5~

Da Taxa de Licença para o Exercíoio de Comércio Eventual ou
Ambulante

Art. 208 - A taxa de licença para o exercício de comércio
eventual ou -aJnhulanteserá exigÍvel por ano, mês ou dia.

§ 12 - Considera-se comércio eventual o que é exercico em
determinadas épocas do ano, especialmente por ocasião de festejos
ou comemorações, em locais autorizados pela Prefeitura.

§ 22 - ~ considerado, também, como comércio eventual, o
que é exercido em instalaçies removíveis, colocadas nas vias ou
logradouros públicos, como balcães, barracas, mesas, taboleirQs esemelhantes. .

§ 32 - Comércio ambulante é o exercido individualmente sem
estabelecimento, instalação ou localização fixa.

Art. 209 - Serão definidas em regulamento as atividades que
podem ser exercidas em instalação removíveis nas vias ou logradou-
~/a~ n,~h1; noc



Art. 210 - A taxa de que trata esta Seção será cobrada de
acôrdo com a tabela ~exa a êste Código e na conformidade de res-
pectivo regulamento, observados os seguintes prazos:

I - antecipadamente, quando por dia;
II - até o dia 5 (ciaco) do mês em que fôr devida, quando

mensalmente;
III - durante o pr~eiro mês do semestre em que fer devida,

quando por ano.
Arto 211 - O pagamento da taxa de licença para 0 exercício

de comércio eventual, nas vias e logradouros públicos, não dispeB-
sa a cobrança da taxa de ocupaçã, de selo.

Arto 212 - t obrigatória a inscrição, na repartição compe-
tente, dos comerciantes eventuais e ambulantes, mediante o'preenchi.
mento de ficha própria, conforme modêlo fornecido pela Prefeitura.

§ lº - Não se inclui na exigência dêste artigo os comerci-
antes com estabelecimento fixo que, por ocasião de festejos ou come
morações, explorem o comércio eventual ou ambulante. -

§ 2º - A inscrição será permanentemente atualizada por ini-
ciativa de cQmerciante eventual ou ambulante, sempre que houver
~ualquer modificação nas características iniciais da atividade por
ele exercida.

Arto 213 - Ao comerciante eventual ou ambulante que satis-
fizer ás exigências regulamentares, será concedido um cartão ie ha-
bilitação contendo as c~racterísticas essenciais de sua inscrição
e as condições de incidencia~ da taxa, destinado a basear a cobran-
ça desta.

Art. 214 - Respondem pela iaxa de licença de comércio even-
tual ou ambulante as mercadorias encontradas em poder dos vendedo-
res, mesmo que pertençam a contribuintes que hajam pago a respecti-
va taxa. .

Arto 215 - São isentos da taxa de licença para o exercício
de comércio even tua'L ou ambulante:

I - os cegos e mutilados que exercerem comércio ou indús-
tria em escala ínfima;

11 - os vendedores ambulantes de livros, jornais e revis-
tas;

111 os engraxates ambulantes
SEÇÃO 6ª

Da Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares
Arto 216 - A taxa de licença para exec~ção de obras ~arti-

culares é devida em todos os casos de CORstruçao, recQnstruçao, re-
forma ou demolição de prédiOS e muros ou qualquer outra opra, den-
tro das áreas urbanas do Município.

Art. 217 - Nenhuma construção, rec&nstrução, reforma, demo-
lição ou obra, ie sualquer natureza, poderá ser iniciada sem préviO
pedido de licença à Prefeitura e pagamento da taxa devida.
8 Art. 218 - A taxa de licença para execução de obras parti-
culares será cobrada de conformidade com a tabe~a anexa a êste Có-
digo.

Art. 219 - São isentos da taxa de licença para execução de
obras particulares:

I - a limpeza ou pintura externa ou interna de prédias,
muros ou gradis;

11 - a construção de passeios, quando do tipo aprovado pe-
la Prefeitura;

111 - a construção de barracões destinados à. g'\;larda de ma.-



SEÇÃO 7ª
Da Taxa de Licença para Execução de Arruamentos e Loteamentos

de Terrenos ParKculares

teriais para obras já devidamente lecenciadas.

Art. 220 - A taxa de licença para execuçã~ de arruamentos
de terrenos particulares é exigível pela-permissão outorgada pela
Prefeitura, na forma da lei, e mediante prévia aprovação dos res-
pectivos planos ou projetos, para arruamento ou parcelamente de
terren0S particulares, segundo o zom.eamente em vigor :ao MunicipiQo

Art. 221 - NeÀhum plano ou projéto de arruamento ou lotes-
mento pOderá ser executado sem o prévio pagamento da taxa de que
trata esta Seçãoc

Art. 222 - A licença concedida constará de Alvará, no qual
se mencionarão as pbrãsações do lotead~r ou arruador, com referênci~
a obras de terraplanagem e urbanizaçãoo

Art. 223 - A taxa de que trata esta Seção será cobrada de
conformidade com a tabela anexa a êste Código.

SEÇÃO 8ª
Da Taxa de Licença para o Tráfego de Veículos

Arto 224 - A taxa de licença para o tráfego de veículos á
devida por todos os proprietários ou possuidores de veículos em
circulação no Município e será cobrada anualmente, de conformidade
com a tabela anexa a êste Código.

Art. 225 - O pagamento da taxa será feita de uma só vez~
aRualmente, antes de ser feita a renovação do respectivo emplacamen-
-(;0 pelas repartições cempe sen+es ,

ParágrafO único - Cobrar-se-á pela metade a taxa referente
a veículo licenciado pela primeira vez, no segundo semestre do exer-
cície.

. Art. 226 - A baixa do veículo, no registro, quando requeri-
da~~ depois do mês de jaReiro, sujeita o proprietário ao pagamento
da taxa correspondente a todo o exercício.

Art. 227 - são isentos da taxa de licença para o tráfego
de veículos:

I - os veículos de traçáo animal pertencentes aos pequea
nos lavradores, quando se destinarem exclusivamente aos serviços de
suas lavouras e ao transporte de seus produtos;

II - os veículos destinados aos serviços agrícolas usados
unicamente dentro das propriedades rurais de seus possuidores;

III - pele prazo maximo de sessenta (60) dias, os veícules
de passageiros em trânsito, excursão ou turismo, devidamente licen-
ciados em outros Municípios.

SEÇÃO 9ª
Da Taxa de Licença para Publicidade

Arto 228 - A exploração ou utilização de meios de publici-
dade nas vias e logradouras públicos do Município, bem como nos lu-
gares de acesso ao públice, fica sujeita a prévia licen.a da Prefe!
tura e, quando fôr o caso, ao pagamento dá taxa devida.

Art. 229 - Incluem-se na obrigatoriedade do artigo anterior:
I - os cartaze., letreiros, programas, quadros, painéis,

nl~r.:;lR. :;m"t1nr.ias e most·rl]&,..:i~s. -fiTaS 611 volan+'9.Fl. 11ll1l;nDsAA em n~Cl.
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afixados, distribuídos ou pintados em paredes, muros, poste.,veí-
cules ou calçadas;

11 - a propagando falada, em lugares públicos, por meio de
amplificadores de voz, alto-falantes e propagandistas. .

Parágrafo único - Compreende-se neste artigo os anúncios
colocados em lugares de acesso ao público, ainda que mediante cobr~
ça de in9resso, assim como os que forem, de qualquer forma, visíveif
da via publica.

Art. 230 - Respondem pela observâ.mcia das disposições desta
Se~ão tôdas as pessoas físicas eu jurídicas, às quais, direta .ou i~-
diretamente, a publicidade venha a beneficiar, uma vez que a tenham
autorizado.

Art. 231 - Sempre que a licença depender de requerimento,
êste de.erá ser instruídQ com a descrição da posição, da situação,
das côres, dos dizeres, das alegorias e de outras características
do meie de publicidade, de acêrde com as instruções e regulamentos
respectivos~

ParágrafO único - Quando 0 local em que se pretender colo-
car o anÚllcio não for de propriedade do requerente, deverá êste j~
tar ao requerimento a autorização do proprietário.

Írt. 232- Ficam os anunciantes -:O-obrigadosa colocar nos pai-
~éis e anúncios, sujeitos à taxa, um número de identificação forne-
cido pela repartição competenteo

Art. 233 - Os ~--jJOS devem ser escritos em boa e pura lin-
guagem, ficando, por isso, sujeitos à revisão da repar~ição compe~
tente.

Art. 234 - A taxa de licença para publicidade é cobrada se-
gundo o períOdo fixado para a publicldade e de conformidade cem a
tabela anexa a êste Código.

§ lQ - FicWE sujeitos ao acréscimo de 10 % (dez por cento),
da taxa, os aaúncios de qualquer natureza referentes a bebidas al-
coólicas, bem como os redigidos em língua estrangeirao

§ 2º - A taxa será paga. adiantadamente, p@r ocasião da ou-torga da licença. .
§ 3º - Nas licenças sujeitas a renovação anual, a taxa serápaga no prazo estabelecido em regulamento.
Art. 235 - São isentos de taxa de licença para publicidade:

I - 0S cartazes ou letreiros destinados a fins patri'ti-
cos, religiosos ou eleitorais;

11 - as tabuletas i~dicativas de sítios, graRjas ou fa-
Bendas, bem come as de ramo ou direção de estradas;

111 - 0S dísticos ou à.enGminaçies de estabelecimentos co-
merciáis e ind~striais apostos nas paredes e vitrines internas;

IV - os anúncios publicados em jornais, revistas ou catá-
logos e os irradiados em estaçies de rádio-difusão.

SEÇlO 10ª
Da Taxa de Licença para Ocupação do Solo aaB

Vias e Logradouros Públicos

Arto 236 - Entende-se por ocupação do solo aquela feita me-
diante instalação provisória de balcão, barraca, mesa, tabuleiro,
qUi6sque, aparelho e qualquer outro m6vel ou utensílio, depésitos
de materiais para fins comerciais, ou de prestação de serviços, e
estacionamento privativo de veículo, em locais penmitidoso

Art. 237 - Sem prejuízo do tributb e multa devidos, a Pre-
..p,m'it-,''1*VlO ftT\"rIno1l!"'l:,n}n."".,c I"'t •••• ,...'WTII!IIo •..• _""""~ •• _ •••• _ ••••••••• ,• .- .:J __ L_.:.L __ •........, _-_ ,.
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to ou mercadoria deixados em locais não permitidos, ou colocados
em vias e logradourQs públicos, sem e pagamento da taxa de que
trata esta Seção.

SEÇÃO LJ,§
Da Taxa de Licença para Abate de Gado fora

do Matadouro Municipal

Arto 238 - O abate de gado ãestiRade ao consumo público,
quando não fôr feito no Matadouro Municipal, só será permitido
mediante licença da Prefeitura, precedida da ins~eção sanitária
feita nas condições previstas nas posturas municipais.

Art. 239 - Concedida a licença de que trata o artigo ante-
rio~ o abate do gado fica sujeito ao pa~ento da taxa respectiva,
cobrada de acôrde com a tabela anexa a este Código.

Art. 240 - A ex;gência da taxa não atinge o abate de gado
em charqueadas, frigoríficos ou outros estabelec~entos semelhan-
tes, fiscalizado pelo serviço federal competente, salvo quanto ao
gado cuja carne fresca se destinar ao consumo local, ficando o a-
bate, nesse caso, sujeito ao tributo.

Art. 241 - A arrecadação da taxa de que trata esta Seção
será feita no ato da ocaceasãe da r,espectiva licença ou, no caso
do artigo anterior, ao ser a carne distribuída ao consumo local.

Art. 242 - Fica sujeito às penalidades previstas neste Có-
digo e nas posturas municipais quem abater gado fora do Matadouro
MUR~cipal, sem prévia licença da Prefeitura e pagamento das taxas , \
dev~das.

CAPtTULO IV
Das Taxas de Expediente e Serviços Diversos

SEÇÃO l§
Da Taxa de Expediente

Art. 243 - A taxa de expediente é devida pela apresentação
de petição e documentos às ·repartições da Prefeitura, para aprec~a-
çãe e despacho pelas autoridades municipais, ou pela lavratura de
têrmos e contratos com o MunicípiO.

Art. 244 - A taxa de que trata êste capítulo é devida pelo
peticionário ou por quem tiver interêsse di~eto no ato do governo
municipal, e será cobrada de acôrdo com a tabela anexa a êste roó-
digo.

Art. 245 - A cobrança da taxa será feita por meio de guia,
conhecimento ou processo mecânico na ocasião em que o ate fôr pra
ticado, assinado, ou visado, ou em que Q instrumento formal fôr -
protQcolado, expedido ou anexado, desentranhado ou devolvidoo

Art. 246 - Ficam isentos da taxa de expediente os reque-
rimentos e certidões relativos ao serviço de alistamento militar,
ou para fins eleitorais.

SEÇÃO 2~
Das Taxas de Serviços Diversos

Arto 247 - Pela ~restação d.s serviços de numeração de pré~
dios, de ap7.'eensãoe depósito de bens móveis, semoventes,/ e merca-
dorias, der, alinhamento e nivelamento e de cemitério, inclusive
quanto às concessões, serão cobradas as seguintes taxas:



CAPtTULO V

11 - de apreensão de bens m6veis ou semoventes e de mer-
cadorias;

111 de alinhamento e nivelamento;
IV - de cemitério.

Art. 248 - A arrecadação das taxas de que ~ata esta Seção
será feita no ato da prestação do serviço, antecipadamente, ou pos-
teriormente, se~do as comdições previstas em re~amento ou ins-
truções e de acordo com as tabelas anexas a êste Código.

Da Taxa de Serviços Urbanos

Art. 249 - A taxa de serviços urbanos tem como fato gera-
dor a presta~ão, pela Prefeitura, de serviços de limpeza pública,
iluminação publica, conservação de calçamento e vigilância e será
devido pelos proprietários ou possuidores, a qualquer título, de
imóveis edificados ou não, localizados em logradouros beneficia-
dos por êsses serviços.

Arto 250 - A taxa definida no artigo anterior incidirá SG-
bre cada uma das economias autônamas beneficiadas pelos referidos
serviços.

Art. 251 - A base de cálculo da taxa de serviços urbanos é
o metro de testada do terreno multiplicado Eelo número de serviços
efetivamente prestados ou postos à disposiçao do contribuinte.

Art. 252 - A alíquota da taxa de serviços urbanos será de
0,2 % (dois décimos por cento) do salário mínimo regional.

Art. 253 - A taxa dei serviços urbanos será cobrada junta-
mente com os impostos imobiliárioso

CAPiTULO VI
Da Taxa de Serviços Rurais

Art. 254 - A taxa de serviços rurais tem como fato gerador
a preatação, pela Prefeitura, de serviços de conservação de estra-
das muaici~ais e será devida pelos proprietários ou possuidores, a
qualquer título, de imóveis rurais situados nêste Municípioo

Arto 255 - A alíquota da taxa rodoviária é de 2,6 % (dois
inteiros e seis décimos por cento) do salário mínimo regional, por
alqueire paulista. -

Art. 256 - O lançamento e o recolhimento da taxa serão efe-
tuados na época e pela forma estabe1ecida no regulamente.

TiTULO IX
CAPiTULO tmICO

Das Disposições FinaiS
Art. 257 - Salário mínimO, para os efeitos dêste C'digo, é

o vigente no Município a 31 de dezembro do aRO anterior àquele que
se efetuar o lançamento ou se aplicar a multa.

Art. 258 - Os créditos fiscais ãecarrentes de tributos de
competência municipal, vigente até 31 de dezembra de 1966, ficarão
preservados em Lei de Orçamento independentemente de sua inscrição
na Divida Ativa do Município.

Art. 259 - tste Código entrará em vigor a partir de 1Q de
Janeir@~de 1.967, revogadas as disposições em cOl"1.tráriQ.
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Prefeitura Municipal de Nova IndependêRcia, aos 16 de
Dezembro de 1.966.-

Pedro Gavioli
Prefeito Municipal

Publicada e transcrita ~o livro próprio na data supra.

YOkO Ishikawa



TABJ~IA I
Tabelas para o Lançamento e Cobrança do Impôsto sôbre os serviços
de qualquer naturezao

Discriminação Alíquota
HI ~ Profissoes Liberais :

Médicos, Engenheiros e advogadosoo.".oo ••oooo 100% sôbre o sá1a-. ".r~o m~n~mo*
Contadores ou Tecnicos de Contabilidade cl es-
critório, dentistas, parteiras, despachantes,
etc •."oe<too"••"" ••.oo"oo" .•••..eo •• eoo •• ooo •••.•• 5Ü')b sôbre o sála ....

" .mlnlmo •.,rio
Contadores ou Tecnicos em Contabilidade si es-
critórioo oooooe" ••00 •• 0"00090"000000".0000000 2Ü')b sôbre o sála-

rio mínimoo
11 Forneci~ento de trabalho, por emprêsa o~ pro-

fissional autônomo, com ou sem utilizaçao de
m~quinas, ferramentas ou veículosoo ••• "••"ooo 4% sôbre a recei-

ta bruta~
111 - Atividades de construç;o ou reparaç~o de bens

imóveis de qualquer natureza, efetuada por pe- '
ssôa física cu ju~ídica, quer por ~eio de con~
trato de manutençao, empreitada ou ad~inistra-
çao ~• c o o O' o c O' e e ., o. e o o o o a e ti e • o- 6 e o 6 • e e. o • o • o • o e o C 6 4% sôbre a recei~

ta bruta"
IV - s atividades do item anterior, quando acompa-

nhadas do fornecimento de materiais.ooooooooo 4% si 50% da re....
ceita bruta"

..• , .
V - Locaçao de bens movelS de qualquer natureza". 2% si a receita

bruta ..
VI - Locação de espaço em bens imóveis, a título

de hospe agem ou guarda de bens de qualquer
naturezaoo.o"o ..oooo.&.~"oo.oooooooo.ooeo.oe." 3% si a receita

bruta.
VII - Exercício de f~ncões e práticas de iversÓ'es

ou desportos públicos, por ~essoas físicas ou
jurídicas, localizadas ou naof como expecta -
doras, participantes ou prestadoras de servi-
ços desta natureza50.00~Oao.oo.oooooOOOOO.60. 15% si a receita

bruta ou o preço
do ingre sso o

\.



T A B E L A 11

TABELAS PARA O LANÇAlJIENTO E A COBRANÇA DA TA. A DE AFERIÇÃO DE PESOS
E MEDIDAS

'"AliquotaDiscriminação

%"sôbre(o sa-lario mlnimo
I - Balanças Comuns
'"at~ 20 quilos ••••••••••••.....••••••••••••

a.t~ 50 quilos ............................•
at~ 100 quilos •••.•.••.•••.•••••••••••••••
at~ 1.000 quilos ••••.•.••.•.•••••.••••••••
ate 30000 quilos o •••••••••••••••••••••••••..IJ - Balanças Automaticas
at~ 10 quilos •••.•.•••..•••••••••.••••••••
atEj 50 quilos .
ate mais de 50 quilos •.•••••.•••.•••••.•••

1
2
3!J
5

6
7
B

2%
3%
5%

Irr - Pesos
~ -Jogo de pesos por unidades ou fraçao
TV - ,Medidas Lineares,Nletro, fita metrica e trena, cada um

2%9 o • • • • •

1%10 ......
v - Medidas de Capacidade

~ '"Jogo de medidas, de l",ate 100 litros •••••• b%
Bomba de gasolina ou oleo ••••••••••••.••• B%
Carro Tanque ••••••••••••••••• 1............ 10%
Qualquer outra medidade Ge capacidade ••••• 3%
VI - Outras Medidas ,Medidores de consumo de energia eletrica, por

medid ar •••.•.•..•.••••.•...•••.•...••••..•.• 1%

11
12
13
lb

15



T A B E .!..J A
TAB'8LAS P~ttA O LAJ.'JçA::o~ErTO E A COJ3R.Al~nATIAS TAXAS DE IIC2N 'A"

Itens Alíc uo taEspecificações e Discri~inações

2

\

3

)

5
7

3 .
3
)

L

:?uncionamento .e JJ;stabeleci-
30rário Bspecia~~

I - Taxa de Licença para
~entos COTerciais e~

"" ,Prorrogaçao de Horario:
1 - até as 22 oras:

pO~f dia lt· ~ e ~·o o o c. 0-. C A:!J. Ô o o- & o., o a- e o ft o. & D e ••• o ó DO" C !!!I

A- por ~es o~oaoo.&ooo.o~oooaoae05000~OO.OO"D.O~OO
- por a_o oaeo •• a~OO'&'DO~OOOO'O.~~ODeoeoo.ooo.oo

2 - AI m das 22 horas
por d í.a e O' o '6 O' o e 0$,. Q <1 1$ o !t 00 o I) • o 8' 'ft ., ô e o o- c • o !!J i5 ~ o & .•. e ••

'"- por mes e~OODooao ••• o~OOOO~.G~ •• e.~OO&O&.OO •• OO

- por ano "oaoo oeO.~.O.DOD.O.ooo.oe.ooooo.o&o.a~

Antecipação de Horário :
por dia ." o. o.,· (\ e <''''''' ~0<>" e o" O" e o ~ ••• o o o c ". o o." 1)" e

i>por me S e o- •. c e li' a o ~ e 6 ti e .o • e- o o o o,. e e 11" • tio e e o. e ,. 9' -e .• (t'O e o •

por ano o.o.~ •• oeO.~6~~O~&eoooo~.OO~O~.O$ ••• ~'.

I - Taxe de licença para Exercício de Comércio Even-
tual ou ambulanteo

a) Comércio Eventual
Alimentos pre aradosg inclusive refrigerantes, para
venda em balçoes, barracRs ou mesaS~Oe.6000Q&_.ooeo
Aparelhos elétricos, de USQ domésticooooeoomooo.oe~
Armarinhos e Tiudezasoo~OG.oOG.no~oo~~o~ •• e.ooo ••••

Artigos carnavalescos ( máscaras
nas, lança-perfumes e congêneres

co nf'e te s, serpenti-

Arti os para fuma~tes oooooeoo ••ooo~o~.oooo(\eoe.ooo
Artigos não especificados nesta t~be1a ooooooo.o~eo
Artigos de papelaria oo.~ocoo.e.&6~.&~&OOOO.~O&O~De

Arti~os de touca or OOOD.OOOOoooooooOOOOOO.600 •• 0~O

Baralhos e outros artigos de jogos considerados de
azar .eooo<,o •• ooo.oo~.~ee~oeo§eoo •• oo~&OOOO'.~.O~ ••
Brinquedos e artigos ornamentais yara presentes ~.O

Fo us e Artifício ~.$a.o~oooo.oo~aa0006C6QOO •• ~~oe
Frutas necionais e estrangeiras e~.6~ooooooe8oooe6e
Gêneros e produtos alimentícios, a' es, ovos, doces,
frutas, queijo, peixe e carne, etC.~D'~O~O.* •• o~.eo

J6ias e re16gios .&a.oo~.~.oo~e •• ooo.oaOoooe •• o.eoo

% sôbre o salá-
o ~ orlO ffilnl'TO.

1
5

80

1,5%
20 %

100 %
0,5%
6 of.,

/~

40 %

Aliquota sJ o
salário mínimo

Dia IvI~s Ano

1% 20% 100%
2% 40% 200%

2% 40% 200%
2% 40% 200%

10% 100% 500%
5% 30% 150%
1% 20% 100%
1% 2010 100%
3% 60% 300%
1% 20% 100%

5% 30% 50%
2% 40f0 200%
6% 120% 400%
1% 2C1: 100%I

101; 20% 100%r :

1010 100% 500%
ouças, ferragens e artefatos de p1~sticos e de bor-

racha, vassouras, escoves, ~alha de aço e semelhantes. 5%
Peles, peliças, pluma ou confecções e luxoooH'HI'H 10%
Revistas, li roa e jornais •••.••••.•oooo"" ••e •."oe· •.••••,,;,oo 1%

100%
100%

20%

500%
200%'
100%



Cont.

,liquota

22
23

21
2526
27
28
29
30
31
32
33

3D
NDrA-:

35

37

38
39
DO
111

112

Itens

m .• ., ?oll.eClUO:jle roupas......................... '-/0

b)-Comerc~o Ambulante:
Alimentaçao preparada e fornecida em mar-
mitas,parB mais de 3 pessoas,quando o fOR
ne~ert~::DªO pag ar o Iripo st o de Industria
e ~rOIlssoes .•......•....••...••........•
Armarinhos e Miudezas. ~•.......•..••..•.•
Artip"os não especificados •.....•........•
Artigos de toucador .•. ~ ~$ •••••

Bijouterias e pedras nao preciosas •..•..•
Brinquedos ~....................•.
Confecções de luxo,peles,pelicas,p1umas ••
Fªzendas e roupas feitas •.}••...•....••••
G~neros e produtos alimeaticios •.••...•••
Joias e pedras preciosas •.•.. ,....••....••
Louças,ferragens,artefatos p1asticos e de
borracha,vassouras,palha de aço e seme-
Lhant e s ••••••.•••••..•••.••.••••.•••.••••
Jía Lhas,meias, gravatas e lenços ••••••. ,•••
A ltcença sera cobrada para cada especifi
caçao,caso o contribuinte negocie em mais
de uma.-

,111- TAXA j)":; LICENCA PARA.,OBRAS PAHT1CULAii:ffiS
a)- Cogstruções:
Bªrracoes nos quintais de casas,de resi-
dencias,por metro§ quadrado de area de
piso cQberto:Nas a~eas urbana~ .•••••••••••
Dependencias em pr~dios~residenciais por
metro quadrado de area uti1 de piso cobeR
to.~.- ..• (".....•..........•.•••.....••.•••
1 - nas Ijreasurbanas •. z : •.•••••••.••••••
2 - nas areas de expansao urbana e nos PQ

v oad o s ••••••• ~ •••••••••••••••••••••••
Dependencias em predios utilizados por e~
tabalecimentos de qualquer natureza por J
metro qu adrado .
FornQs de padaria ....................•.••
galpo~s para qualquer fim,por metro de /
area uti1 de piso coberto ............••••
Garagens 'e_post9s de,lubrificação,por me-
~ro quaªrado - area uti1 de piso coberto.
Obras nao especifi9adas,nesta tabela por
metro quadrado de area uti1 de Diso cober~ -~o ,. > •••••••••
Obras pequenas ou acrescimo,de area de /

conto

,% sôb:;:eo
salario minimo

lJo % 200%

1% 20% 100%
2% l)o% 200%
1% 20% 120%
301 60% 300%/0
2% !J.O% 200%
2% ho% 200%

10% 200% 1000%
ü% 80% lJOO%1% 20% 100%

10% 200% 1000%

5% 100% 500%
1t:1 20% 100%/0

0,1%

0,2%
0,1%

0,2%
3%

0,1%
0,1%

0,1%



------..------ -- ------. --Itens Especificações e Discriminações Aliqu~ta--------------------------~% sob~e o sàl.?~
rio minimo

1.13

difícil mediç~o,n~o especificados nesta
ta1)ela A.' ••••••••••••••••••••••••

Predios residenciais,de um ou/mais pavl
mentos,por metro quadrado de area de pl
so cobept o•...•.....
l~ nas ~reas urbanas •.~.•...........•••
2- nas areaa de expansao urbana e nos

,·povoados~ •••••••.•...•...•••..••••••
Predios de um ou mais pav í-merrt os ,a se-
rem usados em ati~idades industriais,c~
merciais 09 pro~issionais,por metro qU2
drados de area uti1 de piso coberto ••••
b)-Reconstruções: _
As liçenças para recQnstruçoes parciais
pagarao a taxa de acordo com a sua natg
reza,pela metade do que estiver espeQi-
ficado nesta tabela,para as construçoes

0,3%

0,Lt.%
0,2%

'-15

-,-
,c)-Obras Diversas:

Andai~es-no alinhamento do logradouro
inclgsive tapume,para construçao,recon~
truçao,pintura ou reparos gerais de pr~
dios,por metro linear e por seis meses
ou fraçªo s •••• ) •••••

Demoliçao- Qor metro quadrado de area
da edificaçao a ser demolida •••••••••••
IV- T&\A DE LICENÇA PARA EX~CUCÃO DE
ARRUANfENrOS E LOTEA,i,I[EJ\lTOS DE TERHENOS
PAITIQQ.LARES.

0,l1%

0,1%

a)- Arrgamentos: /
1M com area de ate 50.000 metros quadrg
dos desc9ntados aS destinadas a logra-
douros publicos •••••••..••..•..•.• ~••••
2- com mais de 50.000 metros quadrados •

."
V ;; TAXA DE LICENÇA PARA O THAFEGO DE
VEÍCULOS.

49 a)-Veicu~os de tração a motor;
1- Automoveis-particulares ate 5 passa-
gel ros ..... -. -e •••••• " •••••••••••••••••••2- Aut.omoveí a-ul.ugue L, •..............••

,,3- J.e e ps •••• " •.•••• ~ ..•••.•••.•.••.•..•4- Peruas ate 5 passagei~os ••...••.•• ).5- Peruas de mais de 5 passageiros ate
9 passageiros ..••...............•. ).

6- Peruas de mais de 9 passageiros ate
12 pas§ageiros •....•..••.•.••.•.••••7- Caminhoes- partieu1ar:

a~- ate 3 tone1adas~ ••••••..•••
b)- de mais de 3 at~ 6 ton •....
c)- de mais de 6 ate 9 ton ••.••
d)- acima de. 9' toneladas •....••

10%8%8%10%
12%
15%

8%
12%15%20%



Conto

Itens

"MUlH8 IPAL D.~ NOVA INO...:iPElJú ·NCIA~=..::..=..=_...;:;;;;;;..;;.;n:::.=...;;;.;;...=_ •• ._~_ ---

------------------- -Sspecificaçoes e Discrimina~oes
~ % sçbr e osalario minimo.

,Aliquota
-ti*lJ ••

8- Caminh~es- aluguel:
a) ate 3 t.onsLadas ,.••.•••••.•.•.•.•••
b) de mais de 3 at~ 6 toneladas •••.•••
c) de mais de 6 ate 9 toneladas •.•••••
d) cima de 9 toneladas •.....•..•..•••

9 ,.. . h .L.- varal.n oneLas •• J.. ••••••••••••••••••••••••••••••••

10-Chapa de experiencia- por placa ••••••••..••...••
Hotoc í cLeta ç La-nbr-e tas e vespas ••..........•.•••
Onibus e jardigeiras:

a) ate 20 ua ssaze í ros••.............••
b) de m9is4de 20 passggeiros •........•

Bicicletas aluguel c/ou s/traçao motQra.·••..•.•
Bicicletas particulares c/ou s/ traQao motora ••
Bicicletas particulares p/pronta entrega ••....•

11-
12-

13-
14-
15-

50 b)
1-
2-

E=5-6-7-8-
9-

10-

51

53
54

55

56

~ -Veiculas de Tra~ao,Animal:
Charretes de aluguel •........................••
Charretes Darticulares •..•......•.............•
Carroças d~ 2 rOdas,c/pneus-parti<;ulares •••.•••
Carroças de 2 rodas,c/pneus-aluguel ..........••
Carroças p/transporte de carnes •.......•...•..•
C 'b . . f"arro ge ol,com elXO lXO •••).....•........•••
Ca~retao para trans orte de ~oras ••.•••.••..•••
Carretas de reboque- clpneumaticos •....••...•••
Carrinho de mão, a serviço de doceiros,sorvetei
ros,etc ••.... :,._.......•........•..•...........•
Carrinho de mao,a serviço de casas comerciais ••

VI- TAXA DE LICENC PARA PUBLICIJ IL.Bl
~ hA1to-Falante,radio,vitrola e congeneres por apare-

lho e por ano,quando permitido no interior de est~
be~ecimento comercial,industrial ou profissional ••Anuncios;
1- em vei<;ulos destinados especialmente a propag~
da,por veiculo 9. por dia~ ....•••.•.•..•....•.. s: •••
2- em Dano de boca d~ teatro ou casa de diversoes,
por anunc í.o s e por mes .......•........•.••••••••••
Emblema,escudo ou figura decorativa,por unidada e
por ano •••••.•.•••.• ) ....•.••• ,.•.••.••.. :. .•.••••••
Letreiro- placa ou_distico m~talico 9u nao,com in-
dicaçao de profissao,arte,oficio,comer~io,ou indu§
tria,nome ou endereç9,quando colocado na parte e~-
terna de qualquer predio,por letreiro,placa ou di§
tico,por ano•..•..........•.....••..••............•..•••••••••••
Pain~l: r
1- painel,carta~ ou anuncios colocado ~m circos ou
casas de diversoes,por~unidade e por mes ••••..•..•
2- paigel,cartaz ou anuncios,colocado em casas de
diversoes,por unidade e por ano •....•...•.•......•
Propaganda:
1- oral,feita por propagandista,por dia •....•.••••
2- por meio de animais (circo,etc.)por dia .....A ••
3- por meio de alto-falantes, em veiculos,por mes.

1 %
15%18%25%
10%
10%

8%
20%
30%3%

2%2%

10%isento
isento4%10%

20%
10%
10%
10%

5%

50%

1%
2%

loJ,o

10%
1%
1%

15%



P FBITURA iIDNIC IPAL DE NOVA INDEPENDBNCIA

Cont.

Itens----_.--------------------------------------------. ----------------------,
A1iquota'Especificações e Discriminações-------------------------_._------------------.--------- , % s9bre o

salario minimo.

57 Vitrine:
1- em qualquer es t abe.Lecfment;o comercial ou iU
dlJstria1,sem projeçao,ocupado parcialmente o /
vao das portas- por vitrine e por ano ••..• ~•••- ,2- para exposiçao de artigos estranhos ao negQ
cio do estabelecimento ou alugada a terceiros,
por vitrine e por ano •..•••.•..•••••••••••••••

3%
1%

- ,VII- 1AXA DE LICENCA PARA.OCUPACAO DE &BEA EM
yrAs :8 LOGRADOUHOd PÚBLICX)S --

Espaço ocupado por balcões,barracas,mesas,tabg
1eir os e ,semelhantes, nas fetras, vias e logra.-/
douras publicas ou como deposito 0e materiais
ou estacionamento privativo de veiculos,inclu-
sive para fins comerciais,em locai9 designados
pela Prefeitura,por prazo e a criterio desta:
1- por dia e por metro quadrado •.••..... ;...••
2- por mes e por metro quadrado.~ •.....•.•••.•
3- por ano e por metro quadrado •.••••••.....••

0,5%10%
80%

VIII-TAXA DE LICEl~CA PARA. ABATE DE GADO FORA
DOMAT'Ã1lÕÜRP MUNICIPAI,

59 Por cabeça de gado bovino ou vacum •.••.••••••• 3%
, ,NOTA: Correra por conta do interessado, alem da

Taxa o transporte do s§rvidor municipa1 incum-
bido de fazer a inspeçao do animal.



±.AB4LLA IV

TABELA P.AHA O LAI~ÇAN1ENTOE ~ COBRANÇA DAS TAXf:.:S. PK~lrQ.m.NTE~-.9ER-

VIÇOS nI\.TERSOS

Itens Especificações "Aliquota
Taxa de Expediente " % s~9re osalario minimo

1
,Alvaras:

a) de licença concedida ou transferida •.....••
b) de qualquer outra natureza •..•.......•..••• 1%1%

2 Atestados: ,
a) pQr lauda ate 33 linhas •••....••••.•• ~•••••
b ) sobre o que exceder, por Laud a ou fraçao ••••
Aprovacão de arruamento ou loteamento:
--cada3decreto contendo aprovação parcial ou /
geral de arruamento ou loteamento de terreno ••

1%0,5%
3

Baixa de qualquer natureza,em lançamento ou rg
• .!-gls lJros ••••.•. " .•••.••••••••.•••••.•••.••....• 1%

5 Certidões: ,
a) pçr Laud a ate 33 linhas •••......•...• s: •••••
b) sobre o que exceger,por lauda ou fré}çao••••
c) busca,por ano,alem das taxas das alineas a!'

e b~'•...• ~•....•...•....•...•............••
d) de q~itaçao •..............................•
Concessoes- ato do Prefeito concedéddo:A- favores,em virtude de lei municipal,sobre ovalor da concessao •..•..•.•.........•...•.•••• ·1%

1%0,5%
0,5%1%

6

7 Petições,requerim~ntos,recursos ou memoriais /
dirigidos aos o:çgaos ou autoridades municipais:
a) por Lauda ate 33 linhas ••..•.•••..•.••..•••
b) c~da documento anexado,por folha •.... :......•
õ ) sobre o que exeeder,por lauda ou fraçao ...•

1%0,5%0,2%
8
8

ATermos e registros de qualquer"natureza,lavra-
dos em livros municipais,por pagina de livró /
ou fraçao ............................•.......• 2%

9
ATransferencias: "

a1 de contrato de qualquer natureza,alem do /
termo respectivo •........•••......• }.•.......•
b) de logal,de firma ou ramo de negocio •...•.•
c) de veicu19s,por unidade •••••.••••••. ~••••••
d) de privilegio de qualquer natureza,sobre o
valor efetivo ou arbitrado ••••••........•..••• 2%

2%2%2%



Cont.

A ,PREFEITURA HJNICIPAL DE NOVA.IIID"P NDEI..yCIA

,AliquotaItens Especifica~ão

7

1

2

3

5

6

Taxa de Serviços Diversos
A

, % s9b~e osalario mlnlmo.
I- Taxa de N~meração de Pr~dios
Por empl~camento ).........................•.
Nota: Alem da taxa sera cobrado o preço de custo
da placa fornecida(como recéita patriDonial).
11- Taxa de Apreensão e Dep6sito de Bens e ~ercadQ
rias
Apree9são ou arrecadação de bens abandonados na I
via publica- por unidade •......•.•..••...••.....••

- "Armazenagem por dia ou fraçao,no deposito munici-
pal: ,
1- de veiculo por u~idade ••..••..•........•.....••
2- de aniual cavalar,muar ou bovino,por cabeça ••••
3- de caprino,ovino,suino ou canino,por cabeça ••••U- de mercadorias ou objetos de qualquer especie,
Dor quilo " " .~ / -Nota: Alem da~ taxas acima se cobrarao as despesas
com alimentaçao e o tr~tament9 dos animais,bem co-
mo as de trgnsporte ate o deposito.
111- Taxa de Alinhamento e Nivelamento

2%

1%2% .,_---.
0,5%
0,1%

/IV- Taxa de Cemiterio
Alinhamento, por metro linear..................... 2%

Taxa de sepultamento:
Em sepultura geral - menores ••..•...••••••

/ - maiores ... ).........•
Em sepultura perpetua ou temporaria

- menores •.•..•.••..•.•
- maiores •...........•.

eonces c:ão"do tEfrrBDo - «(:)uadrasreservadas)
Temporaria por 10 anos- menores ••.......••

/ - maiores ••••.•...••
Temporaria por 15 anos- menores •...•...•••

/ - maiore s..••••..•••
Temporaria por 20 anos- menores ••..•....••

, - maiores •.•.......•
Perpetua ..... ".... "... - men ores••••.••.•••

- maiores •••••...•••
" ,Jazigos: 80 em terrenos concedidos perpetuamente /

por metro quadrado ••••.•••...•.•......•••

1%
2%
3%
1%

10%
20%
20%
30%30%50%

100%
150%

3%



Cont.

Itens

PP Ao

L DE mt,VA INDEPENJ)ENQJA

Especificação ,Aliquota

8

9

10

11

A,/ % sçbr e oSaLarLo minimo.

Oss~rios; ( ossos) ,ntrada no cemiterio,mediante requeri-
mento ,. .
Retirado do cemiterio,mediante requerl-
me nt o •.............•.................••

5%
5%

h ,Transferencia de sepulturas dentro do cemiterio
De menore s ••.••..•.......••••....••.••.
De adultos .

3%4%
Licença para: /

Assentamento de tumulo - cada .........•
Construç~o de cargeiras - cada ••••••.••
Construçao de ossarios - cada .........•
Levantamento de mausoleus,capelas,etc.
c ada •••••••••••••••• " ••••••••••••••••••
Tumulos,mausoleus_ou jazigos (assenta-
ffi€ntoou construçao_ por pr9fissionais /
nao estabelecidos no wunicipio) •...••••

5%5%1%
10%

15%
Alinhamento:,

De tumulos reservados ••...•.•....•...••
De muros,etc.para ajardinamentos •••••••
Na quad~a geral •.........•...••••..•.••

Zvt;03;%1%
,NOTA:- 1- Nos cemiterios das vilas e povoados

as ta~as serão cobradas pela m~tade;
z- ~lem das taxas do nº lO,sers cobra-
da a parte o custo da const~uçao do car
neiro,jazigo ou nicho,oe acordo com o 7
orçamento organizado pela repartiçao /
co~petente da Prefeitura; _
3- As taxas estabe1ecidas ~obrirao ape-
nas os serviços de escava~ao e enchimen
to de sapultura,carneiros e,jazigos; os
de dem91içao de baldra,:mes,la12idesou /
maus oi:-eusE3, l'ec-onstruçaoserao orçados
e cobrados a parte.



OFíCIO N,O

ASSUNTO:

Art. 12 -

Art.' 22 -

ESTADO DE SÃO PAULO

L E I 32/66N º
Dispõe sôbre ab~rtura de CréditoSuplementar e da outras providen
cias.-

PEDRO GAVIOLI, Prefeito Municipal de Nova Indepen-
dência, Est. de S. Paulo, usando das atribuições -
que lhe são conferidas por lei, faz saber que a ci
mara Municipal decreta e êle p~omulga a seguinte
lei:

fica aberto na Prefeitura Mun.l.c Lpa L ümcrédi to
mentar de ~OO.OOO (oitocentos mil cruzeiros),
as seguintes verbas do orçamento vigente:-
Verba 8 - SerViços Diversos

03-Viagens, esta~a e condução •••••
Ob-Assistência Tecnico-Contabil •••

Verba 26 - Encargos Diversos
02-Despesas imprevistas •••••••••••

suple-
para -

300.DOO
450.000

íO.OOO
000.000

§ ~~ICO - O valor do nresente crédito será coberto com
o excesso de arrecadação previsto para o co~
rente exercicio.-

Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, -
revogadas as disposições em contrário.-

Nova Indepenaência, 10 de Dezembro de 1.966

~~
Prefeito Municipal

Registrada no livro próprio e publicada no lugar de
costume, na data sup ra,-.



Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

ortc:o N.o L E I Nº 31/66

ASSUNTO: Disuõe sôbre abertura da crédito su-
plementar e dá outras providências.-

PEDRO GAVIOLI, Prefeito Municipal de Nova Independê
cia, Est. de S. Paul o, usando das atribui<iões que 1
são conferidas por lei, faz saber que a CarrrraMunic
pal decreta e êle Promulga a seguinte lei:-

Art. lº - Fmca aberto na Prefeitura Municipal, um crédito
no valor de Cr$3.259.000 (três milhões, duzentos
e nova mil cruzeiros), para as seguintes verbas
to vigente:-
Verba 4 - Encargos Diversos

02 - Recepções, homenagens, etc •••....• 160.00
Verba 6 - ~essoal Civil

02 - Salários de contratados ........•. 100.00
Verba 8 - Serviços Diversos

02 - -Telef. ,telegr.,correio, etc •.•..•
03 - Viagens, e e't ad í.a e condução .•..••
06 - Assist.-Técnico-Contábil .

Verba 9 - Encargos Diversos
04 - Despesas imprevistas ..•..........
Material de Consumo ...............••..
Serviços de Terceiros •....•......•..••
Pessoal Civil
01 - Venciment os de extranuraerários .•• 142.001

Verba 25 - Material de Consumo .•...•.•......•...• 400.001
Verba 26 - Encargos Diversos

01 - Despesas miudas de pronto pagatQ • 250.001
02 - Despesas imprevistas ..•...•....•. 600.001

Soma .•......•.. 3.259.001
Art. 2º - O valor do presente crédito seta coberto com a anulação /

parcial da verba nº l4.-
Art. 3º - Est a lei entrará em vigor na data da sua pftblicação, l1evo·

gadas as disposições em contrário.-

suplement
e cinquen
do orçame

35.00
450.00
120.00

Verba 12 -
Verba 21 -
Verba 24 -

450.00'
500.00'

52.00

Nova de 1.966

Publicada e registrada no livro próprio, na data supra.-

I Jl~ !UCMV'c---pokO Lah í kawa



Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

OFtC!O N."
L E I----------~~~-N Q 30/66

ASSUNTO: Dispõe sôbre abêrtura de àrédito es-
pecial e dá outras providências;-

PEDRO GAVIOLI, Prefeito Municipal de Nova Inde-
pendência, Est. de S. Paulo, etc., usando das
atribuições que lhe são conferidas pOD lei, fa2
saber que a Câmara Municiyal decreta e êle pro-
mulga a seguinte lei:

Art. lQ - Fica aberto na Prefeitura Municipal, um crédito espe-
cial no valor de Cr$280.000 (duzentos e oitenta mil CU!
zeiros), para pagamento dos serviços topográficos, le=
vantamerrto, nivelamento e desenho do terreno onde vai
ser construido o Grupo Escolar.-
§ 'ONICO - O valor do presente crédito será coberto con

a anulação parcial da verba nº 15.-
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, r

vogadas as disposições em contrário.-
Nova Independência, 28 de Nov.emb:eode 1.966

~~ Pedro -avioli
Prefeito Municipal

Publicada no lugar de cOB~Ume e rªgisgrada no livro
próprio, na data supra.-



Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

ortc:o N." L E I N º 29/66

ASSUNTO: Dispõe sôbre abertura de Crédito
Esppcial para o Serviço de Me~ea
da Escolar e dá outras providen-
cias.-

Pedro Gavioli, Prefeito Municipal de Nova IndepBn
dência, Est. de S. Paulo, usando das atribui~ões-
que lhe são conferidas por lei, faz saber que a -
Câmara Municipal decrega e êle promulga a seguin-,
te lei:- .

,,
/

Art. lº - Fica aberto na Prefei tl.u'a_unicipal, um crédito e spec i.a.
de ~$500.000 (qui~hentos mil cruzeiros), para o Serviço
de Merenda Escol~r.-

§ U!'TICO- O valor do presente crédito será coberto c I

o excesso de arrecadação previsto para o -
corrent e exercicio.-

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, r e-
vogadas as disposições em contrário.-

Nova de 1.966

Prefeito Municipal

Registràda no livro próprio e registrada na data supra,

lko I!A~Oa



ostc:o N.o

ASSUNTO:

Art. lQ

Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

L E I 28/66N.

Declara de utilidade pública a IIAS_
SOCIACÃO BENEFICENTE DE NOVA INDE--
PEND~rTCIA"•

PEDRO GAVIOLI, Prefeito Ivlunicipalde Nova In-
dependência, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei, /
faz saber que a câoara ~runicipal decréta e êle
promulga a seguinte lei:-

Fica a uASSOCIAÇÃO BENEFIC""'NTEDE NOVA INDEPEND~NCIA",
declarada pela presente lei, instituição de utilidade
pública, para efeito de gozar de tÔdas as prerrogati-
vas e vantagens conferidas por lei a esta categoria de
entidades.-

Art. 2 Q - Esta lei entrará erav i gor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Nova Independência, aos 8 dias
do mês de Novembro de 1966.

Prefei to Mun í.c Lpa'L

Registrada e afixada a publicação na Secretaria da Prefeitura na
data supra.

úJ~.flkwó
-----~YOkO Yshikawa
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Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

OFtC!O N.o
L E I--~-, 26/66

ASSUNTO: Dispõe sôbre abertura de Crédito
Suplementar e dá outras providên
cias.- -

PedDo Gavioli, Prefeito Municipal de Nova /
Independência, Estado de são Paulo, usando

.das atribuições que lhe são conferi das por
Lei, faz saber que a C~mara Municipal decre
ta e êle promulga a seguinte Lei:

Art. lº - Fica aberto na Prefeitura Municipal, um crédito suple-
mentar no valor de Cz$4.340.000 (quatro milhões, trezen
tos e quarenta mil cruzeiros), para as seguintes ver--
bas do orçamento vigente:-
Verba 3 - Serviços de Terceiros

04-Viagens, estada e condução.... 400.000
Verba 6 Pessoal Civil

02-Salário de contratados........ 540.000
Verba 8 - Serviços de Terceiros ••.•.

03-Viagens, estada e condução.... 800.000
Verba 9 - Encargos Diversos

02-Indenizações e Restituições... 300.000
04-Despesas imprevistas.......... 300.000

Verba 13- Serviços de Terceiros ••......•••. 2.000.000
Soma .•.............. 2.340.000

Art. 2º - O valor do presente crédito correrá por conta do exces
so de arrecadação previsto nas Quotas-Partes dos Impoi
tos de Renda e de Consumo, no corrente exercício.- -

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação,re
vogadas as disposições em contrário.- -

Nova Independência de A§osto de 1966.

~~~-
Prefeito Municipal

Publicado na'data supra e registrada no livro prpprio.

-----------------------------------------------------------



OFÍC!O N,"

ASSUNTO:

"

P r e f e i_t lir a Muni cipaI de NovaI n depe fi dê ncia
ESTADO DE SÃO PAULO

... -"
. oU:.-I !

~~s]õe sôb~e ~l~~rãGão do
de 3~~,"P:7ef2~t·o =:"J.__~ c íor.L

•. _ A _ -

r.: .."C's -~,::'-:OVl(c-':''-J.CJ_~,S.-

.-<t" I õ ••»u os i.cu o- ,.
:2 Cê' ou-

P-.;:;-.J i _~-vT=:LI, =-~s::i-~:) J. ••u.r.l c.la+L ó e ~r0~'~ I~1-
a"ç.-"e -0"0 .c í ~ ~~,'-- r-a:::: T)~--- n 11C: c-'" C-~ C" ,Jv'.L-':i,,_.....,..•..--; ..• '-'-- ." -.10Gb \"..ç...;. , v.v .. 1.-/ . __• .;::l ••••••

bl.~i,;õ:~s ue "~~_es~·:) C ~_lfel..,:iJ~~r>_S no r ~ei j-::_Z;'
s ; .J8I~ [...119 8. ~2·:1~"'.=:-.::~"._l~ci aL c~_2ê::~2·tC 0/ êle P~C2
~TL~l;J- a 386'X}CC Lei:-

C~'J 3I\~ ::'~~8f:Jj_-c.o~_::__·_~ci :-~_ -1':--. ":3:-. i-: s o r iZ11~J_
i~~2i~::::>~ C~3C::::> d~c:~os) 6~ sàf~rio D{J~~O

- ·cé .') r í. ~-.J_ c~""' ,: t.ua I :e[;i31~:tuj~a.&MO

C::::>

20 jul>o õ_e

de



ASSUNTO:

Prefeitura Municipal de No"a Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

L --'I .!.~ º
n IV A., .,

uispoe so:re abertura ~e credi~o
especial.-

P -:1 •....•..•"!""")~ ....., 1:""""- •.•.• I ~ ...,.. .,.,. . . ,.., - -:"1

LJ __ l~ "" .•• _-'-_L , ~-re_8l"00 __U~lClpC__ (e ~,OV8lnüe-
pe~ld~.c í a , .: t'>,:-:)de 3ão Pau Lo, us a.ido das atri
uicoes aue ~t e S2.0 cJ~::ric2s ~o~ lei faz sa-

.:t .•.• A - A

ber que a Ca.aara '.unicipa1 dec r et a e ele p romu],

ga a seg~iDt~ 1e1:-

"7ic~ abe rt o 1~ p1"::>-~ -; J-11-,,, '-~, i c í 'I un cr~rl; to esie-_ _ --'- ,_ ..•. lr ... -. ..•......._ _ l., ....r _ ••••.•••• ~ •• ;",..(._ __ JU , _'"' _ ,

cial de",Sl'.::6oooooo (s e.í.scerrt os :1:i2.C::;c_~2jros), pa ra
cievoluçao de de.i co.rto co..ceó í.do e.n Imoos t.os e taxas
referentes ao eX3rc{cio ~e 1965.- -

val or d pr es en e crér1ito se.:.-'.,i c ove r-t o com o exces-
:'\ .., "-I •• ........L . ..l-., T L>, 4-so ae arrec~r2çao preVlS~O 1~ ~UO~2-Lar~e ao _m,os~o

de -~~c:.ar"q._

.- ;-
."1. r V"

~~ .t-àJro }~,i.T~oli
P:....."?fei-~o ~~u'lici'al

_10. o2ta sup rav-



ortc:o N."

ASSUNTO:

Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

Pu ~licac~a e

L -J I

Dis~5e sob~e Cr~~ito 3so8cial pFra
:Jé,g:;'ri.'!8_1to,,do. :J:' (1 Lo onde f'unc í.ona
a Ca;',lc.Ta .•.u.rí c í oa Lv-

'"'D O G' -- ~I 'D -"'" -, • • 1 -r q. 1-
_ -'-' , -.4 J _~.L , ,l. rei el"C8 __unlClDa_ (e ..0· a üa.e~ -lJe'l'Q'e-c-<a """C'''- c e ...• Pau Lo US~1a"'"' 0""'<: ..,J-·~":'O";.;. J.._\... _ .•.. ...1.. , ...;Jo-Jl,,~..... ,). v_..L, a- \......1 .r._ .:..v ..........-..... _....;.

c5es (ue lhe sao conferidas ~or lei, faz sa~er
J .,..,.'" r-" 1 d ";" 1Que a vamarc .uni.ci pa ec r'et.a e ele . romu 6a a
s egu i,l1te lei:-

:7ica aber t o _-:::::.Fre'~eit'J,~"'" =~u.-~iCi')al, um c:...,édi-co e soe-.... J.._

C2.'Cl.::' _ o vaLo r de r: .700. 000 s et ecc..•l'~OS nil c ruze l ros- .....,. Ao

1)0.1")2..u~_ .-"\--"e_ t.o G.:) -'""l~'"Jer"lio o_:de l-L-__n . ona 2" :am2I'a ::lilli
cí.paI , de acôrdo CO:l o ,e disp5e a lei nº L!/6./, de
22/12/)5.-

" .,..,.·_C) O 1 ' '. ,. b& \. 1 - vai or do u re sen e cred í to sera co 8
to com o excesso de r, r:ceç' "e.çãJ p rev í

to na ~l,oL.él-P~r e d a I'-:; o ":;0 "e Can.su

~s"~a lei e l.'-:'~c..rá em v í go r _'12. data 'ia sUP pub.l l caç ào ,
_ •• •• #'V • , ••r evogad a ' as r l p8S lçes e-:1CO!ltr2..rlO.-

su:pra. -



OFtC!O N,·

ASSUNTO:

Prefeitura Municipal de Nova Independência
. .

ESTADO DE SAO PAULO

.. º

P:::;2,L},'.VIJ. L, l~~efeito ~:'~'-,ltc;iDalde .~0--;:1 ::::nce"'enA _ - ~
denc í a , 2s-ca"0 'e 3ao Paulo, 11S[',.l('O d~s ::ltribuiçoe'
q'.e lhe spo c mf er í das Dor lei, faz s obe r rue a -
t"'f Â. -. - r- .•' •._~ ,...,; r-.. - 1 ., - cy!.... :.. .-.. A 1 - 1""'\--. '"""1 .-. .-. ... ~ , - Y'l t Ç;.vaTa .r,. "_L.c. \,lDc',-L, Q~ r~L,a v e~e pr,-,1!h)._~_c, s~gtJ.l.:.~ _
lei.-

lC. - T'l"'R ~h,::>~n+", r~ JC~efr,;·'-u'<>a-ll'-'l'Cl'~'::>~ U"- 6c~e'C'1'+::l ::'s:.,o-.- •••••• __ \,..<,.- J,.j ~ - v;.J ';'-'oC)". - - ç; -......... .•.._ _-. ~ ..........•.., _ _ . L: ~ ("""'-'

eial de Cr.~2.350 )00 dois :l1i2.:1oese t re z .:~tJ3e cL:-
eoe~ta Eíil c::''U.zei.os), :93rs es':';udos,e :Jrojet'Js da linha
e rede de traasmiss~o de e~ergia eletrica.-

A ....,...-('"' .... 1 - J ~-. ",..L
~ ~. lJu - ~ VG_or ao ~reselse eredlCO sera c00e~~o

_ ., N • •

c om o e::C9SSQ na s::'"lreC8.r- "'$aa -)l'leVlS'CO ...:.a
Cr,IQta-:JE:.::....te do ::::TI1' os cc de CO~3':1:10.-

":s-ce. lei ex::rará em vLgor na d tJ óa sua publicação r.Q
'" . ..- ..vogadas 8.S d l s p os Lç oe s em CQ;J. .rn r i o ;-,

~;o\la Inde;eade:lcia, 27 de 1':2.i') <ie 1.956

~~~:?eC::rJ G~violi
_ ::.~efe:'t,J •.un.í c.í.paâ

J.e[;istr.s.da
,

'')royri') na dota



Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

OFtC!O N,o

ASSUNTO: -" ...Disnoe sobre a doacao de materiais e..•. ~, ...
equiQamentos destinad9s a constnuçao
d9 rede de energia eLet rLç a dOl~uni-
'cipio 90 Depatta~ento de Aguas ~ EneL
gia 1letrica e da outras providencias.

P;[)[~2GAVIOLI, Prefe~to .Junf.c í pa.L de Nova Ind..§.
pend~ncia, Est. d~ Sao Paulo, usando das atri-
buiçoes queAlhe sao conferidas por lei, faz s~
ber que a Camara ;'Iunicipaldecreta e ele pro-
mulga a seguinte lei:

Art. lº - Fica a Frefeit9ra :~nicipal auto~izada a doar ao fie-
P9rtamento de Aguas e Energia Eletrica, entidade au-
tarquica criada pela lei n. 1350, de 12 de dezembro
de 1~95l, toªos os materiêis e e~uipamentos desti9a-
dos a execuçao e construçao da rede de energiaAeletri
ca entre a ci~ade de Andradina e Kova In~ependencia,
inclusive a rede urbana de Nova Independencia.-
Para e í'e t í.vacao da d oac ao fica o Prefeito I'!Íunicipal

A "de Nova In~ependencia autorizado a assinar os documen
tos necessarios e deMais papeis, transmitindo posse,
direitos e a praticar todos os atos que se fizerem n..§.
cessarios.-.

Art. 2º -

/ -Art. 3º - Esta lei entrara em v~gor na data,da sua publicaçao,
revogadas as disposiçoes em contrario.-

'"Nova independencia, 25 de maio de 1966

~ -;:i2.~t
. Pedro Gavioli
Prefeito Iitunicipal

PU91icado no lugar de costume e registrada no livro
proprio, na data supra.-

..]~ ru~-
y kõishikawa



Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

ortc:o N.·
?o/66

ASSUNTO: ~iSD3e s5bre abertu:a de C3~Dln: SG-
PCc_~.-':'·R em ve rbas do rç~L"'3,ltovi-
gerrt e , -

P -DD r. 'lI --I P f ..•.. ' " 1" -- T"• ~ J.L J., ....L, _ re el "o .UL1lClDa 0e~· OV2. _nc eDe~
dê, ...cia, ,d;sta/oc"e 3ão P iu l.c, USE:;...d o das atribui-
ções Q e Ire são conferi e.c:; .~r lei, faz s<:>~e:rqu
a Câmsra Eu~1icipal decreta e ele promulga a segui
te le1:-

Are ..1º - F'Lca abe rt.o :8 Pr= f e í.t.ut-a Lu:1icinpl, ']1'1 crédito su)leE1eJ.1te.
de ~1.500.000 (~ .L mil ão e quinhentos ~il cru~ei-os) nas
se[ui~tes verbas do orçcI13~to vigente:-
Verba 3 - 3ervi~os de ~erceiros

01- _"'l.: gu e 1 ..... .. o. .., •••••••••• e e e •• o ••

7er027 - :~ateriQl je 80ns ~o •••••••••••••••••••
~2~ba t - 3erviços de ~ercei~s

O? nel-~f Mo.l-err- ~O~-~l'~ e~"-..-.;.. t::: _, ...•. - ó_a, V .J..iC ~1.. Vv ••• e.,,~.~.

03---rie ens, e.sJc~ -'ç:, e c orxíuç ao se 8 :_a. ~. «' •••

Te coe: 9 - ::~cc.r~os:)i--e:..n·os
Ol.-~es·oe3 '"..3 -"~i1.J_ 2 S d.6 -Jro <:t· -- ._,~w r\r181~-t>J••••
o> -'d- -,~ <"-r-.""'o ..-.. D'-'-!-::.!..._'·~--v_-_.. et_-z-zC\."5J, S ç::: rC:Jv~L~l'50-S •• co •••• e.o

03=Festividcr"ljS, reC8yçÕeS, homenagens 9tC.
OL~....".~es-oesa_s ::..:~: -..?e~"'istélS ••• e •• ft. e e o ••••••

150.000
300.000

150. 00
Li.OO.OOO

SO.OOO
100.000
30 .000

503000
!. .....,..t- ? O -v 1" J J" ." • • -'., t '_....;,"o -- - V vc or eco p:"esenee c:::,eal1:0 serE~co ,er O com o e~~ce-:;so oe

arreca:~ç~o-previsto na ~u~ta-?arto do :~p5sto dê Renda.-·
3º -

-r



Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

ortc:o N.o LEI r;º 19/66
ASSUNTO:

Concede desconto prra pag=ment o da Ta-
xa de ConseI'vação de Estr--das de Roda-

, • :t Agem e da outras provlaencias.-

P3DR2 G.NIJLI, Prefei t~):u.nicipal de JJova Inde.
pendencla, Estado de '':>0.0 Paulo,usanao das atr.1.
buições que lhe são conferidas por lei, faz sa-
ber que a Câmara Nunicipal decreta e êl,epromulga a seguinte 1ei:-

•

Art •.lº - Fica O Poder Executivo autorizada a conceder um desconto
aos contribui~tes que pagarem a ~ax.a e Conservação de E~
tradas e Rodagem, conf'o rms percentagens e prazos estabe-lecidos abaixo:-

I 40% de desc nto aos c8ntribuintes que pagarem até
dia 30 de Junho Vindouro.-

11 - 20% de desconto aos contribuintes que pagarem até
dia 31 de julho vinQo~ro.-

~ .• ..• ,
§ uUICO - O desconto a que se refere o ar~lgo, so se~a

conce ido aos co.rt r í nuLn+as que pagarem o to-
tal anual de uma só vez e que este~am quites com os co-
fres muni ci""ais com réferênci.a a todos os .ímpost.os e ta}que lhe pertençam.-

Art. 2º - Fica ainda o Foder Executivo autorizado a uroceder a de-
volução correspondente ao desconto, aos contribuintes qUE
já pagaram, bem como abrir Crédito Especial até o limite
necessário purê a devolução, desde que obedeça às normas
gerais estabelecidas na lei n. 4320.-

Art. 3º - Esta lei entrará em vi~or na data da SUa publicação, re-vogadas as disposiç3es~em contrário.-

Nova Incepe'l.dência,9 de l'laiode 1.966
~ _-_o) »: .___-

~~ LP ,./{/C~ _~<.U .
./Pedro Gav í'o Lf
Prefeito 1~nicipal

Publicada e registrada no livro próprio, na data supra.-



OFÍC!O N."

ASSUNTO:

Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

rt. lº -

Art~ 2º -

rt. 3º -

L E I 18/66rI º
Dispõe sôbre auxilio ~ara o 3er-,vico de Merenda Escolar e da ou-" .

dA •provi 8nClas.-

PED?.O GÁVI8LI, Prefeito Mun í c Lpa L de NO! a In-
dependência, Estado de são Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei,
faz saber que a Câmara Hunicipal decfeta e êle
promulga a seguinte lei:-

Fica a Prefeitura Iílli'1.icipalautorizada a conceder
um auxilio de ~500.000 (quinhentos mil c ru.-eí ros)
Para o Servico de Nerenda Escolar, no corrente exe, ~ ~ ,C1C10.-

§ ~"nico - P , . . t "ara os exerC1ClOS seguln es sera
incluída verba própria para êsse
fim, no orçamento.-

Para ocorrer com a despesa de que trata o artigo /
aniJerior, fica aberto na Prefeitura Hunicipal, um
credito especial no valor de -:;500.000 (quinhentos
mil cruzeiros), o qual correra por conta do exces-
so de arrecadação previsto na quota-parte do Impô~
to de Renda.-
Esta lei entrará em vigor na data da sua publicaçã
revogadas as disposições eu contrário.-

Nova Independência, 2 de Naia de 1.966

&~~ Pedra Gavi~~'
Prefeito i-:íunicipal

Pub~icada e registrada no livro próprio, na data
sup ra ,»



Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

oFÍC:O N.o L E I N º 17/66
ASSUNTO:

Dispõe sÔbre a concessão de auxi
lio ao Independência Futebol Clü
be e dá outras providências.- -

PEDRO GAVIOLI, Prefeito Municipal de Nova I
Independência, Est. de S. Paulo, usan~o da~
atribuições que lhe são conferidas por lei,
faz saber que a Câmara Municipal decreta e
êle promulga a seguinte lei:-

Art, lº - Fica a Prefeitura Municipal autorizada a conceder,
no presente exercício, um auxílio de Cr$200.000 ( du
zentos mil cruzeiros), ao Independência Futebol Clü
be, destinados a ocorrer com despesas de torneioE 7
esportivos.-

Art. 2º ~ Afim de ocorrer as despesas com a execução da preser
te lei, fica aberto na Prefeitura Municipal, um cré:
dito especial de Cr$200.000 (duzentos mil cruzeiros).
§ UNICO - O valor do presente crédito será coberto I

com os recursos provenientes do saldo finE
ceiro de 1965, transferido para êste exercício.-

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na dat~ da sua publicação,
r-evogada s as disposições em contrário.-

Nova Independência, 7 de Março de 1.966

~~, edroGavioli
Prefeito Municipal

Publicada e registrarB:a no livro próprio, na data
supra. -

~.AJc,W-Q<
YOko Ishikawa



OFtCO N.o

ASSUNTO:

Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

L E I 15/65N Q

Considera feriado Municipal e dá ou-
tras providênciaso-

PEDRO GAVIOLI, Prefeito Municipal de NovaIndependência usando das atribuiçoes que lhe
são conferidas por lei, faz saber que a Câ-
mara Municipal decreta e êle promulga a se
guinte lei:-

Art. lQ - Passa a ser considerado feriàdo Municipal o dia
21 de março, data em que se comemora a instala-
ção do Municípioo-

Arto 2º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário.--

Nova Independência, 22 de Dezembro de 10965

~
~ ..

, 'A" O~~IÁ..
~óGavioli
Prefeito Municipal

Publicada e registrata no livro próprio na
data supra.- ,1

-~~"j' ~~~
~rtf'Pontes Batista



Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

L E I N Q 14/66OFtC:O N,o

ASSUNTO:

Autoriza desapropriação e dá outras
providênciaso-

PEBRO GAVIOLI, Prefeito Mun:bipal de Nova Indepen
d@ncia, Estado de S~o Paulo, usando das atribui:
ções que a lei lhe confere, faz saber que a câ-
mara Municipal decreta e @le promulga a seguinte
lei :-

Art. 2º

Fica considerado de utilidade pública, afim de ser de-
sapropriado judicialmente ou por via amigável a data
de terreno e prédio respectivo, da quadra dezenove(lS
data L, co nrrorrtando com as Ruas San ta Maria e Tirader.
tes, e ao lado com a data K e aos fundos com a data I,
pertencente a Ernesto Marin ou quem de direito, desti-
nado a funcionamento da Câmara Municipal.-
Fica igualmente autorizada a Prefeitura Municipal a I
proceder a desapropriapão constante do Art. 12 da pre-
sente leio-
Para execução da presenüe lei fica aberto na Prefeitul
Municipal um crédito especial de Cr$700••000 (setecentol:
mil cruzeirrn)o-
§ UNICO - O valor do presente crédito correrá por con-

da anulação parcial da verba 4.0.0.0.0.1, rt
brica 4.103000001, do orçamento vigente.-

Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação,
vogadas as disposições em contrário.-

Nova Independência, 22 de Dezembro de 1.965ç~ Ç2á,~Pedro Gavi8ií
Prefeito Municipal

Art. lQ -

Art. 32 -

Art. 4Q -

Publicada e registrada no livro próprio na d2ta
aup r-a s «

8~'{Liú., ~G,
~lia Pontes Batista~



Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

ortc:o N.o L E I N Q 13/65
ASSUNTO:

Dispõe sobre abertura de CR~ITO SU-
PLEI~NTAR em verbas do urçamento vi-
gente .-

PEDRO GAVIOLI, Prefeito Municipal de Nova Inde-
pend~nc:i.a,Estado .....de são Paulo, usando das atri
buiçoes que lhe sao conferidRs por leit faz s~
ber que a Cgmara Municipal decreta e @le promul
ga a seguinte lei~- -

Arto 12 - Fica aberto na Prefeitura Municip~l, um CR~ITO SUPLE
I~NTAR de ~$30680o000 (treis milhoes e seiscentos e 7
oitenta mil cruzeiros) nas seguintes ver~as do orçamen
to vigente: .•.
Verba 8 - Serviços de terceiros

02-Telefone, teleg., correio~ etco .••• 20000C
03-Viagem, estadia e conduçao .•.•.•• e 200eOOCVerba 13 - Serviços de Terceiros o •••••••••• 2.500000C

Verba 11 - Pessoal Civil
Ol-Salários de estranumerários •.•••• 500.00C
02-Gaati'icação de Natal............ 260.00C

Verba 25 - Encargos Diversos
02 - Despesas imprevistas ••••••••••• 200.00C

3.680000C
Art. 22 - O valor do presente Crédito será coberto com o "Supe-

ravit" financeiro previsto para o presente exercício$-
Arto 3Q - Esta lei entrará em v1gor na data de sua publicação,

revogadas as disposiçoes em contrário.-
Nova Independência, 22 de Dezembro de 1.965

d':?ck ~G(.
Dtedro GaV'õi

Pfefeito Municipal

Publicada
suprao-

e registrada no libro próprio,

~~':t'k~iiã Pontes Batista

na data



OFtC!O N.o

ASSUNTO:

Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 12 -

Arto 22 -

Art. 32 -

L E I 12/65

Dispõe sobre a t~xa de Conservação
de EstrBdas de Rodagem e dá outras
providências ..-

PEDRO GAVIOLI, Pre::eitQ Municipal de Nova Inde-
pendência, Estado de Sao Paulo, usando das atri
buições que lhe são conferidas por lei, faz sã
ber que a Câmara Municipal decreta e êle promuIga a seguinte lei:- -

A taxa de Conserva~ão de ~stradas de Rodagem fica
fixada em Cr$2••000 {dois mil cruzeiros) por alquei
re paulistao- -
A taxa rªfer!da no artigo anterior será paga em /
duas prestaçoes iguais, vencíveis a 28 de Feverei
ro e 31 de julho, respectivamente.- -
§ ttNICO - A taxa nio paga at~ o prazo acima men-

cionado, será acrescida de 20% (vinte /
por cento), a título de multa.-

Est~ lei entrará em vigor a Eartir de sua publi-
caçao, revogadas as disposiçoes em contrário~-

Nova Independência, 22 de Dezembro de 1&965

d?2r? ~tPedro Gavio i
Prefeito Municipal

Publicada na data supra e registrada no livro, .propr~o •.-



...!
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Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

ortcio N.o
LEI N2 11/65

•ASSUNTO: Estima a Receita e fixa a Despesa
do Município de Nova Independência
para o exercício financeiro de 1966

PEDRO GAVIOLI, Prefeito Municipal de Nova Independência,
Estado de são Paulo, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei: FAÇO saber que a Câmara Municipal de
Nova Independência decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Artigo 12 - O Orçamento teral do Município para 0 exercício finan-
ceirode 1.966, discriminado pelos anexos integrantes desta
Lei, estima a Receita em ~$.410027.000 (quarenta e um milhõe;
e vinte e sete mil cruzeiros) e fixa a Despesa em ~$ ••••••
410027.000 (quarenta e um milhões e vinte e sete mil cruzei-
ros).-

Artigo 22 - A receita será realizada mediante a arrecadação dos tri
butes e outras contribuições correntes, na forma das legisla
ções em vigor e das especificações constantes do anexo n2 1;
e de acôrdo como seguinte desdobrament0:
Receitas Correntes

l-Receita Tributária:
a)-Impostos ••••• ~S. 10.912.000
b)-Taxas ••••••••~$. 20.0120000 •••• ~$. 30.924.000

2-Receita Patrimonial ••••••••••••••••••• ~$. 35.000
3-Transferências Correntes •••••••••••••• ~$. 10.000.000
4-Receitas Diversas ••••••••••••••••.••• ~$. 55.000
5-0utras Receitas Diversas ••••••••••••• ~$. 130000

TOTAL DA RECEITA •••••••••••••• ~$. 41.0270000
Artigo 32 - A Despesa será realizada na ferma do Quadro Analítico

cinstante do anexo nº 2, c~nforme 0 seguffintedesdobramento:
Govêrno e Administraçao Geral:

Poder Legislativo ••••~$. 3.8350000
Poder Executivo ••••••~$. 7.9200000 ••••• ~$. 11.755.000

TransP2rtes e Comunicações ••-••••••••••••••• os. 24.312.000
Educaçao e Cultura ••••••••••••.•....•.••••• ~$. 2.050.000
Trabalho, Previdência e Assistência Sociale. Cr$. 680.000
Serviços Urbanos •••••••.•••••••••••••••••••• ~$. 2.2~0.000

TOTAL DA DESPESA ••••••••••• 00. ~$.41.0 7.000
Artigo 4Q - Fica o Poder Executivo autorizado a expedir, mediante

decreto, as tabelas explicativas de distribuição das verbas
discriminadas nos anexos por unidades administrativas.-

Artigo 52 - Revogam-se as disposições em contrário~-
Prefeitura Municipal de Nova Independência, 19 de Novembro de 1965.ee.;»:. ~ c;; /p __ ~A

Pedro Gavioli
Prefeito Municipal

Publicada no lugar de costume e registrada no ~ivro
próprio na data suprao-o



Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

ortc:o N.·

ASSUNTO:

DisDõe sôbre devolução de impes-
tos pRgOS 8 mais e d6 outrR~ providªnciaE

PED:;' O GPlI lI, Pr-e f'e í. to Muni ciD81 G.p :10VéJ
Indepenoência, :st~ào de sãD Paulo, usendo d9S atribui-
ções que lhe s~ ccn~er~dR~ ~or lpi, ~pz sAber que a cã-
mar-a Muni inel de Ve r-e ado res DECR3~J; e êle 'PR0!i!lJIGAa se
gu í nte lei::'

Art. lQ-Fica a Prefeiturp MuniciDal autorizada a D~oceder a de-
volução de 50% (cincoentÃ por cento) do IrrrpôstoPflgo pe-
los coctr;hbuintes do Impôsto Territorial Rural, que pag~
ram ~ rAzao de ~$lD620 (hu~ mil, seiscBntos e vinte cru-
zeiros), como base de lançamento, por alqueire.-

Art. 2º-Fica a be rt o , na Pre-"'ei~urp :'Iunicinal, 11m crédito de Crf" ••
10 00.000 (hum mil~~o e oitoc~ntc~ mil crQzeiros) para
ocorrer com as despesAs oriund8s dR ~resen+~ lei.-

~ ONICO - O v810r do uresente crádito será co-
berto com a-anu18ç~0 pArciAl da v~rb?
~Q 14, do or;amento vigente.-

Art. )º-2sta lei entrar4 em viRar np dqtp de sus public~ç~c, re-
VO~pdp2 P2 ~i0POSiçõp~~~m cantrário.-

No va :ndey:?ndência, II de ~'ltubro de 1.965

~~ .. C ,-;zr 'V" -- J2t'êdiõ Gavioli
Prefeito Municipal

PubllCqda e registrada no livro pr6prio, na rlpta'supra.

~~~\ro~_
-Zélia Pontes Batista



Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

onero N,o
LEI NO 9/65

ASSUNTO:
Dispõe sObre abertura de CREDITO SUPLEMEN-

TAR em verbas ào orçamento vigente.-

PEDRO GAVIOLI, P!:efeito I~iunicipalâ e Nova Ind.~pend.ên-
cia, Estado de Sáo Paul , usanie ias atribuiçoes que
lhe sãe conferidas por lei, faz saber que a Câmara M~
nicipal àe Vereaàeres àecreta e êle promulga a segui~
te lei:-

Art. 12 - Fica aberteda Prefeitura MuniEipal, um 'CREDITO SUPLEMENTAR no
valor de ail.046.000 (hum milhao e quarenta e seis mil cruzeiros)
nas seguintes verbas do orçamento vigente:-
Verba 2 - Material tie Censull\J•••••••••••••••••••••• 200.000
Verba 9 - Encargos Diversos

04-Despesas imprevistas •••••••••••••••• 100.000
Verba 11 - Pessoal Civil

Ol-Salários de extranumerários •••••••••
Verba 21
Ve~ba 25

Serviços de Terceiros ••••••••••••••••••••
600.000

26.000
Encargos Diversos

02-Despesas imprevistas ••••••••••••••••
Sarna •••••••••••••••••••••••

120.000
1.046.000

Art. 22 - O valor do presente crédito será coberto CGD a anulação parcial
da verba n2 5 - Material Permanente.-

Art. 32 Esta lei entrará em vigor na iata de sua publicaçao, revogadas
as disposições em contrárie.-

Nova e 1.965

Publicada e registrada no livro pr6pric, na data supra.-

~JLf.a~
~êlia Pontes Batista



Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

OFtC!O N.o
LEI N2 11/65

•ASSUNTO: Estima a Receita e fixa a Despesa
do Município de Nova Independ~ncia
para o exercício financeiro de 1966

PEDRO GAVIOLI, Prefeito Municipal de Nova Independ~ncia,
Estado de são Pau~o, usando das atribuições que lhe sãa
aonferidas por Lei: FAÇO saber que a Câmara Municipal de
Nova Independência decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Artigo 12 - O Orçamento ~ral do Município para 0 exercício finan-
ceirode 1.966, discriminado pelos anexos integrantes dest~
Lei, estima a Receita em ~$.4l.0270000 (quarenta e um milhoe;
e vinte e sete mil cruzeiros) e fixa a Despesa, em ~$ ••••••
410027.000 (quarenta e um milhões e vinte e sete mil cruzei-
ros)o-

Artigo 22 - A receita será realizada mediante a arrecadação dos tri
butos e outras contribuições correntes, na forma das legisla
ções em vigor e das especificações constantes do anexo n2 1;
e de acôrdo com o seguinte desdobramento:
Receitas Correntes

l-Receita Tributária:
a)-Impostos ••••• os, 10.912.000
b)-Taxas ••••••••~$. 20.0120000 •••• ~$. 30.924.000

2-Receita Patrimonial ••••••••••••••••••• ~$. 35.000
3-Transferências correntes •••••••••••••• ~$. 100000.000
4-Receitas Diversas •••••••••••••••••••• ~$. 55.000
5-0utras Receitas Diversas •••••••••.••• ~$. 1~.000

TOTAL DA RECEITA •••••••••••••• os, 41002 0000
Artigo 32 - A Despesa será realizada na forma do Quadro Analítico

cinstante do anexo nº 2, donforme o segu&nte desdobramento:
Govêrno e Administração Geral:

Poder Legislativo ••••~$. 3.835.000
Poder Executivo ••••••~$. 7.9200000 ••••• ~$. 11.755.000

TransP2rtes e Comunicações ••-••••••••••••••• os. 24.312.000
Educaçao e Cultura ••••••.•••...•••••••••••• ~$. 2~050.000
Trabalho, Previdência e Assistência Social •• ~8. 680.000
Serviços Urbanos •••••••••••••••••••••••••••• ~$. 2.2~0.000

TOTAL DA DESPESA ••••••••••• 00. ~!.41.0 7.000
Artigo 42 - Fica o Poder Executivo autorizado a exped!r, mediantedecreto, as tabelas explicativas de distribuiçao das verbas

discriminadas nos anexos por unidades administrativas.-
Artigo 52 - Revogam-se as disposições em contrário.-
Prefeitura Municipal de Nova Independência, 19 de Novembro de 1965

~~ Pedro Gavioli
Prefeito Municipal

Publicada no lugar de costume e registrada no livro
próprio na data suprao-"



Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

oFtC!O N.o

ASSUNTO: L E I N2 8/65

Autoriza a assinar Conv~ni$ para instala-
laçãe ào Cens~rci Intermunicipal à. Assia
tência a Meneres e àá eutras previdências:

Peàr Gavi0li, P~efeito Municipal de Nova Ind~p.n~ên-
cia, Estada ie Sae Paule, usaniG'Jias atribuiçees que
lhe são cenferiàas por lei, faz saber que a Câmara M~
nicipa1 àe Vereac.eres àeereta e êle promulga a s~i~
te 1ei:-

Art. 12 - Fiea e Chefe te Peder Executivo Municipal autorizado a assinar_.
oonvênio para a instalaçãe ie Cons6roie Intermunicipal ta Regiae
de Urubupungá àe Assistênoia a Menoreso-

Art. 22 - Para a manutençãe to C2nsircio, fica a Prefeitura autorizada, a
partir da sua instalaçae, a contribuir cem a peroentagem estipu-
1ad.apela ÂSsembleia •.as Prefeites à08 MunicipiGs conseroiaàss
que será equivalente a um m!nime te 3% (três por oento) e um má-
xime te 5% (oinoe por cento) àa arreoadação dos impostes verifi-
cada anualmente, "urante a vigênoia te C nséroie que será ie 5
(cinco) anGs, a contar ta lata te sua instalaçãe.-

Art. 32 O Prefeito Wmnicipa1 fará oonsignar .nos erçamentos verbas próprias
para os futuros exercícies.- .

Arto 42 Esta lei entrará em vigor na lata ta sua publicação, revogadas as
àisposiçQes em contrárie.-

~ PQv--IL.., tk:1k;t;-lia: Peut es Batista

Nova Iniepenàênc~a, 22 ie Setembre de 1.,65

~~~~av~G1i
Prefeite Municipal

~blicaàa no lugar ie c stume, na data supra e registraia.
ne livro préprio, na mesma iata.-



oFtC!O n:
ASSUNTO:

f •..,
I

Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

1 I

Prorroga a vig~ncia da lei 9º 5
de 1h de jUQho de 1965, e da og
tras provid-ncias.-

PEDRO QAVIOLI, Prefeito :;,:unicipalde Nova In
de pendenç í a, Estado d~;3o Paulo, usando das
atribuiçoes que 1Qe sao conferidas por lei,
faz saber que ~ Gamara ~'unicipal de Vereado-
res dedreta e ele promulga a seguinte 1ei:-

Arti o lº -
,Fica prorrogada at~ 30 (trinta) de setembro

do corrente exercicio a vigencia da Lei nº.
5, de 14 de junho de 1965; que autoriza a
Prefeitura ~unicipal a conceder o desconto
de uo% (qu~renta por cento), sobre o total
lançado aos contribuintes da Taxa de Conser-
vaçao de Estradas de Rodagem.-

Artigo 2Q - ,sta l~i entrara em vigor na data da sua pg,
blicaçao, revogadas as disposiçoes em contrâ
rio.-

A ANova Independencia, 18 de Agosto de 1.965

Pedro Gavioli
Prefeito Hunicipal

Publicada, mo luçar ge costume, na data supra e re-
gistrada no livro proprio.-

44"0.- ~~ 10 130..~
elia Pontes Batista



Prefeitura Municipal, de Nova Indep-endência
ESTADO DE SÃO PAULO

onero N.O

ASSUNTO:

L E I 6/ô5

Etxa o subsidio do Sr. Prefeito fllu-
nicipa1 e d& outras providências.-

Pedro Gavioilil Prefeito Municipal de Nova Inde-
pendêncial usando das atribu6ções que lhe são co~
feri~as por 1eil faz saber que a Câmara Municipp1
de Vereadores decreta e ê1e promulga a seguinte -
1ei:-

'.

ARTIGO 19 - O subsidio do Sr. Prefeito Municipal fica fixado
em fr$60.000 (sessenta mil cruzeiros) mensaisl p~
ra o presente quatriênio# a partir de 21 de mar-
ço do corrente ano; ,.,

§ ~NICO - A verba de representação do Sr. Prefei
to Municipal, para o mesmo per!odol fica fixada
em fr$30.000 (trinta mil cruzeiros) mensais.

.. . .- As despesa com a execuçao da presente 1e~ corre-
rão por conta de verba próprial do Orçamento vi-
gente.

ARTIGO 39 Esta lei entrar& em vigor 'na data da sua pub1ic~
ção# revogando-se as disposições em c on t rér t o;»

Nova Independência# 5 de ~u1ho de 1965

d;k~L
Pedro Ga~

Prefeito Municipal

Publicada na Prefeitura Municipal de Nova Independência na
da tq supra e lavrada no 1ivro próprio.-

~~b}'iç.~11 ia Pon tes Ba t t s t a

-- -- ~--~~



OFtC!O N.o

ASSUNTO:

./

Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

L :;:;I n. 5/65

Dispõe sôbre desconto de 4~
aos contribuintes da taxa de Conser-
vação de Estradas de Rod~gem.-

PEDRO GAVIOLLI, Pr2feito MuniciEal de N. In4
depend~ncias usando das atribuiçoes que lhe sao conferidas
por lei, faz saber que a C&mara de Vereado~es decreta e ~le
pormulgq a seguinte lei:-

ARTIGO - lQ - Fica o Frefei to l.•.:unicipal autorizado a conce-
der lli~ deGconto de 40% (quarenta por cento),

sôbre o total lançado, aos contribuintes da Taxa de Conser-
vação de Estradas ·de Rodabe~ que efetuarem o pagamento, in-
tegral, até o dia 15 (~uinze)-de agôsto do aorrente exercí-
cio.-
ARTIGO - 22 - Fica, ainda, o PreI8ito Municipal, autorizado

a devolver a diferença de 4Ü/~ aos contri buin-
tes que já pagaram integralmente a referida taxa.-
ARTIGO - 3Q - Esta lei entrará em ~igor na data de sua pu-

blicação e terá vig~ncia até o dia 15 (quinze)
de agôstc de 1965, revogadas as disposições em contrário.-

Nova Independ~ncia, 14 de junho de 1965

Pedro Gaviolli
Prefeito Municipal

Pub1icada na Pr-e f oá tura l\lunic.ipa I de Nova Independência,
em 14 de junho de 1965, e registrada no livro próprio na
me sma da ta.-



Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

onc:o N.o

ASSUNTO:

Dispõe sôbre agertura de crédito
especial no valor de C~103.776, a fim -
de pagar livros de escrituraç~o.-

P:2DRO GAVIOLLI, Prefei to 1vlunicip~l de Nova In;:
dependência, usando das atribuiçoes que lhe sao
conferi das por lei, faz saber que a Câmara de
Vereadores decreta e êle promulga a seguinte lei

/

ARTIGO lº - Fica aberto na Contadoria da Prefeitura 1:unicipal,
U~ crédito de C~103.776 (cento e treis mil, sete-
centos e setenta e seis cruzeiros) a fim de pagar
livros de escrituraçio de impostos e tax~s.-

§ ÚNICO - O valor do presente crédito correrá
por conta do "Superavit" previsto no Orçamento.-

A3TIGO 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaç~o
revogadas as disposições em contrário.-

Nova Independ~ncia, 14 de junho de 1965

~~ êi'OGaviolli
Prefeito Municipal

Publicada na Prefeitura Municipal de Nova Independência, IllJa
data supra, e regis~rada na livro pr6prio, na mesma data.-



/
./

Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

ortc:o N,"

ASSUNTO:
Lei nP 3 de 11 de Maio de 1965

Estima a Receita e fixa a Despesa do
ldunicipio de Nova Independência para
o exerc!cio financeiro der965.-

PEDRO GAVIOLLI,Prefeito frlunicipal de Nova Lrui ep en âênc t ai Bs t o âo de
são Pau I onu soruio das a t r i ou içõ ee que lh e são c cn f'er tâa s .00 r 1e i:
Faço saber que a Câmara Idiu: te ip aI de Nova Independênc ia decreta e
eu Promulgo a segu tn te Le i:

Al1TIGO 1 P-O Orçamen to Geral do fJun ic i p io para o ex e rc tc io finan-
ceiro de~965 discriminado pelos anexos intebrantes desta lei,es-
t i ma a Receita em Cr.$48.l27.000(Çuarenta e oito millJ,ões,cento e
vinte sete mil cruzeiros) e fixa a Despesa em Cr. $38. 655. 000 (Trin
ta e oito milhões,seiscentos e c in qu en ta e cinco mil cruzeiros t:

/ ARTIGO 2P-A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tri
bu t os e ou t r as contribuições correntes, na forma das legislações /
em vigor e das especificações constantes do Anexo nP 1 e de ac Sr-«
do com o seguinte desdobramento.

Receitas Correntes
l-Receita Tributária •••••••••••.•••••••.••••• c-.ssr. 924. 000
s-Rec e t tc Patrimonia1 •••••••••••••••••••••••• c-;« 35.000
3-Transferênc ias Corr en teso •••••••••••.•••••• Cr ; $10.000.000
4-Rec e t tas-Diversas ••••••••••••.••••••••••••• Or , $ 168 ••000

TOTAL DA RECEITA ••••••• Gr.ft48.l27.0ÕÕ

ARTIGO 3P-A Despesa será real i s aâa na forma do . uaâr o Analltico
constantes do anexo nP 2 conforme o seguinte desdobramento:

Governo e Admin istração Geral-
l-Poder Legislativo.oCr.$3.635.000
2-Po der Exec u ti vo •••• c r ••$80 320.000 •••••••••• c r ; $11. 955. 000

Transportes e Comunicações ••••.••••••••••••• oCr.$22.320~000
L" •• C . </.4'Bâuc açao e ul t ur-a •••••••••••••••••••••••••••• Cr : 'li> 2.050.000
Traba1ho,Previdência e Assist.Social ••••••••• Cr.$ 300.000
Serviços Ur-b ano s:•••••••••••••••••••••••••••••• Or. $ 2.•.030. 000

TOTAL DA DESPESA•••.•••• Cr.$38.655.000
,sUPERAVIT PREVISTO •••• e Cr ; tt 9.472" 000

Cr ; $48.127.000

ARTIGO 4P-Esta Lei entrará em vigor na data de sua pub1icação,re-
vogadas as disposições em contrário.

Prefeitura lilunicipal de Nova Lnâ ep enâênc t aç l I de [rfaio de 1965.



Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

ortc:o N."

ASSUNTO:

L E I N. 2/65
ie 6 àe abril de 1965

Autoriza a acotar C6iigo Tributário ie An-
iraiina e «~ outras proviiências.-

PEDRO GAVIOLI, Prefeito Municiual ie Nova
rnàepeniênci~, Estaio .e §QO Pâulo, usanio

as atribuiçoes que lhe sao conferi as por
lei, etc.
FAÇO SABER, que a Cânara ie Yereaiores ie-
créta e eu promulgo o seguinte:-

Art. lº - Fica a Prefeitura.Municipal autori~aia a adotar no
Município, ~ara lança.entos e I~~OSTOS e TAXAS, a
lei n. 354/61,io .unicipio ie niradina (Cotigo Tri
butário) •

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na cata ia sua publicação,
revogaias as iisposiçoes e contr~rio.

Nova In~epeniência, 6 ie abril ie 1965.

"'-,
I

seereta-

PublicQQGi na data supra, na Secretaria ~a Prefeitura Municipal
ie Nova Indepeniência.-



Prefeitura Municipal de Nova Independência
ESTADO DE SÃO PAULO

ortc:o N.o

ASSUNTO:

L E I N. 1/65
de 6 de Abril de 1965

Dispõe sôbre afirmação de Convênio entre o Mv..nicípio
e a Prefeitura lVIunicipal de Andradina e dá outras prQ
vidências.-
PEDRO GAVIOLLI, Prefeito Mu..nicipal de Nova Independên
cia, usando das atribuições Que lhe são conferidas --
por lei, etc.
FAÇO SABER, Que a Câmara Municipal de Vereadores DE-
CRETA e eu promulgo a seguinte:-

Art. lº - Fica o Senhor Prefeito Municipal AUTORIZADO a firmar Con-
vênio com a Prefeitura Municipal de Andradina, no sentidc
de Que as T~~AS DE CONSERVAÇÃO DE EST_ADAS Que coincidi-
rem, no corrente exercício, sôbre propriedades agrícolas-
no mQnicípio, sejam arrecadadas por aquela Prefeitura;

Art. 2 º - Pelos serviços prestados fica a Prefeitura Mun i.o i pa'L de
Andradina com o direito de descontar 10% (dez por cento)
da importância arrecadada, a título de percentagem, de
conformidade com o § 2º do Art. 13º da;Lei Orgânica dos
Mun i.cf p.i.o e ,

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.-

rova Independência, 6 de Abril de 1965

Pedro Ga~
Prefeito Municipal

Publicada na Prefeitura Municipal de Nova Independên-
cia, na data supra.-

~-td!~/~~~~~7-~~~-+-a~l~v~e~s~~~~~~
p o Serviço de Se-
Prefeitura c

/
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