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Altera reda~ao de dispositivos do Codigo
Tributjrio do Municipio que menciona e
concede remissao de debitos tributarios,
dentre outras providencias que especifica.

o PREFEITO

DO MUNICiPIO DE AREAL:
FACO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DECRETA E EU
SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1° - Ficam inc1uidos os panigrafos 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e
7° ao artigo 15 do Codigo Tributario Municipal, Lei n.O 100, 29 de dezembro de 1995,
com a seguinte reda9aO:
"Art. 15 - (...)

Panigrafo 1° - (.•.)
Panigrafo 2° - Nao
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LEI

~~_

incidini Imposto Territorial,
exc1usivamente nos exercicios de 1998 e 1999, sobre terrenos que tenham sido objeto de
loteamento ou estabelecimento de condominio, ate que sejam transferidos, a qualquer
titulo e sob qualquer forma, pelo loteador ou pelo incorporador, ou por quem por eles
autorizados, desde que legalmente licenciado no orgao competente do Municipio, ate it
publica9aO desta Lei.
Paragrafo 3° - 0 Imposto Territorial dos imoveis a que
se ref ere 0 panigrafo anterior sofreni uma redu9aO de 50% (cinquenta por cento) nos
exercicios de 2000 e 2001, ficando tributados integral mente a partir do exercicio de
2002, independentemente de serem transferidos ou nao.
Paragrafo 4° - Fica 0 responsavel pelo empreendimento
imobiliario que se enquadre na hipotese do paragrafo segundo deste artigo obrigado a
comunicar ao orgao fazendario municipal, qualquer mudan9a do estado do imovel,
relativamente it sua propriedade, posse ou dominio.
Paragrafo 5° - Deixando 0 responsavel de fazer a
comunica9aO a que se refere 0 paragrafo anterior, 0 impo 0 in idini obre 0 imovel,
desde a data da aprova9ao do empreendimento pela muni i
e.
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Panigrafo 6° - 0 empreendimento imobiliario que vier a
ser aprovado pela municipalidade apos a publica9ao desta Lei, gozara dos beneficios da
nao incidencia do Imposto Territorial por dois anos e redu9ao do mesmo imposto de 50%
(cinqiienta por cento), tambem por dois anos, urn seguido do outro, a partir da aprova9ao
do projeto e/ou do lan9amento no cadastro.
Panigrafo 7° - Ficam integralmente remidos todos os
creditos tributarios, inscritos ou nao em divida ativa, relativos ao imposto territorial dos
loteamentos e condominios, exc1usivamente dos terrenos nao vendidos ate a publica9ao
desta Lei, desde que legalmente licenciados no orgao competente do Municipio".
Art. 2° - 0 artigo 17, seus incisos e paragrafos do
Codigo Tributario Municipal, Lei n.o 100, de 29 de dezembro de 1995, passam a vigorar
com a seguinte reda9ao:

"Art. 17 - (...)
1-(...)

IT - 0 imovel pertencente
licenciada, quando utilizado efetiva e habitualmente

a

agremIa9ao desportiva
no exercicio de suas atividades

SOCIalS;

ill - ( )
IV - ( )
V-( )
VI - 0 imovel residencial Unico, cadastrado em nome de
servidor publico do Municipio de Areal, ou de seu viuvo ou viuva, enquanto perdurar 0
estado de viuvez, ou de seus filhos menores ou invalidos, ou por eles mantidos para fins
de loca9ao para fins de uso proprio, neste caso, desde que 0 competente contrato esteja
averbado junto a respectiva ficha funcional do servidor;
VII - 0 imovel residencial unico, com area construida ou
terreno sem constru9ao medindo menos de 70 m2 (setenta metros quadrados), cadastrado
em nome de viuva ou pessoa que nao possuir renda superior ao valor equivalente a urn
salirio minimo, mais lO% (dez por cento );
Vill - Tera direito a uma isen9ao parcial de 75%
(setenta e cinco por cento) do valor do imposto, 0 imovel que nas mesmas condi90es do
inciso VII, tiver area construida ou terreno sem constru9ao medindo acima de 70 ate 100
m2 (setenta e cern metros quadrados);
IX - Tera direito a uma isen9ao de 50% (cinqiienta por
cento) do valor do imposto, 0 imovel que igualmente nas condi90es do inciso VII deste
artigo, possuir area construida ou terreno sem constru9ao, superior a 100 m2 (cern metros
quadrados);
Paragrafo 1° - (...)
Paragrafo 2° - (..•)
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Panigrafo 3° - Nas hip6teses dos incisos VI, VII, VIII e
IX deste artigo, se as pessoas ali referidas detiverem a propriedade, a posse ou 0 dominio
de mais de um im6vel, 0 beneficio da isenyao total ou parcial, somente alcanyani aquele
im6vel que lhes servir de residencia.
Panigrafo 4° - A isenyao total ou parcial prevista neste
artigo, fica condicionada ao reconhecimento pelo 6rgao municipal competente, atraves
do devido processo legal."
Art. 3° - 0 Capitulo I, do Titulo VII e os Artigos 170 e
179 do C6digo Tributario Municipal, Lei n.o 100, de 29 de dezembro de 1995, passam a
vigorar com a seguinte redayao:
"DA TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE AS CONDICOES DE FUNCIONAMENTO"
"Art. 170 - A taxa tern como fato gerador 0 exercicio
regular, pelo Poder Publico Municipal, do poder de policia, consubstanciado na
vigilancia e fiscalizayao de estabelecimento localizado no territ6rio do Municipio,
visando disciplinar as condiyoes de funcionamento deste".
"Art. 179 - (...)
DA TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE AS CONDICOES DE FUNCIONAMENTO
( )"
Art. 4° - 0 Titulo X e 0 Panigrafo 2° do Artigo 262 do
C6digo Tributario Municipal, Lei n.o 100, de 29 de dezembro de 1995, passam a ter a
seguinte redayao:
"DA MULTA E DA MORA"
"Art. 262 - (...)
1-(...)

...

IT - (•••)
ill -(...
)
Paragrafo 1° - (•••)
Paragrafo
Expirado 0 prazo para pagamento
boca
do cofre, ficam os contribuintes sujeitos aos seguintes acrescimos sobre 0 credito fiscal
corrigido:
I - multa de mora calculada a taxa de 0,5% (meio por
cento) por dia de atraso, a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento do prazo
previsto para pagamento, ate 0 dia em que ocorrer 0 seu pagamento, limitada ao maximo
de 15% (quinze por cento).
IT - juros de mora calculados
taxa de 1% (hum por
cento) ao mes, sobre 0 valor corrigido, acrescido da multa pertinente, a partir do primeiro
dia do mes subsequente ao vencimento do prazo ate 0 mes anterior ao do pagamento.
Paragrafo 3° - Ao termino do exercicio, a divida,
incluidos os acrescimos morat6rios, sera inscrita em Divida Ativa, acrescida da taxa de
1% (hum por cento )."
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Art. 5° - 0 Artigo 287 do C6digo Tributario Municipal,
Lei n.o 100, de 29 de dezembro de 1995, fica acrescido do seguinte paragrafo unico:
"Art. 287 - (...)
Paragrafo Unico - Aceito

0 pedido de parcelamento, a
primeira parcela vencera ate 0 5° dia util imediatamente posterior a data do deferimento
e, as demais, a cada 30 (trinta) dias da anterior."
Art. 6° - Fica 0 Poder Executivo autorizado a proceder a
revisao dos creditos inscritos em divida ativa, a fim de que sejam enquadrados de acordo
com 0 previsto no artigo 4° desta Lei.
Art. 7° - 0 disposto nesta Lei nao enseja devolu~ao de
quaisquer importancias referentes a tributos ou debitos ja quitados, nem a compensayao
de dividas.
Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publica~ao, revogadas especialmente, a Lei n.o 124, de 30 de janeiro de 1997 e 0 caput do
Art. 172 da Lei n. ° 100, de 29 de dezembro de 1995 e demais disposi~oes em contrario.
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