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P re fe ito

Municipal de são José das fllissões,no uso de suas atribuições
legais que lhe s~o conferidas pela Lei org~nica Municipal.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu san""
ciono e promulgo a seguinte
LEI:
Art. lQ - O .imposto sobre a transmissão de bens im6
veis e de direitos e eles relativos tem como fato g~rador:
I
- A transmissão a qualquer titulo da propriedade
de domínio útil na Lei Civil;
11 - A transmissão, a qualquer titulo, de direitos
reais sobre im6veis, exceto os direitos reais de garantia;
111 - A cessão de direitos relativos às transmissões
referidas nos itens anteriores.
Art. 2º - O Fato gerador ocorre;
I
- Na adjudiCação e na arrematação, na data de
assinatura do respectivo ato;
11 - Na extinção do usufruto, na data em que ocorrer
o fato gerador ou o ato juridico determinante da consolidação
da propriedade na pessoa do nu-proprietário;
111 - Na dissolução da sociedade conjugal, relativamente ao que homologar ou dicidir a partilha;
IV
Na remissão, na data de dep6sito em juizo;
V
- Na substituição de fideicomisso, na morte do fi
duc ar o :
VI - Na dat'a da formação do ato ou neg6cio juridico;
A) na compra e venda pura e condicional;
B) na doação;
e) na dação em pagamento;
D) na partilha de bens por antecipação da legitima;
E) no mandado em causa pr6pria
e seus substabelecimentos;
F) na transmissão do domlnio útil;
í

í
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g) na permuta;
h) na cessão de contrato

de promessa

de compra e ven

da;
i)
j.)

rei tos reais
res,
incluida
Art.

na instituição
de usufruto
convencional;
nas demais transmissões
de bens imóveis ou de disobre os mesmos, não previstos
nas a l ne as anterio
a cessão de direitos
à aquisição.
í

3 s - ccn siderarn-se

,

bens

imove is par a efei to do

imposto:
I
- O solo com sua superfície,
os seus acessórios
e
adjacências
naturais,
compreendendo as árvores
e os frutos
pe~
dentes,
o espaço aéreo e o sub-solo;
Ir - Tudo quanto o homem incorporar permanentemente
ao solo,
como a semente lançada à terra,
de modo que não se pos
sa retirar
sem destruição,
modificação,
fra tura ou dano, os edí f c os e as construções.
Í

í

Art. 4º - O imposto é devido quando os bens transmitidos ou sobre osquais
versarem os direitos,
se situarem
no te rri tório
deste Munic::Lpio, ai nda que a rnutação pat rimonial
decorra de ato ou contrato
celebrado
ou de sucessão
aberta
ro
ra do respectivo
território.

DA Irv'IUN IDAD E

Art. 5 Q - são Lmure s ao impos to:
I
- A União, os Estados
e Q3 MUnicípios,
inclusive
suas autar quias e as f'urrí açõe s i ns ti tu:Í.das e mantidas pe 10 Poder Público,
no que se refere
às suas finalidades
essenciais
ou delas decorrentes;
11 - Os Partidos
Po Li t í.c cs ;
111 - Os Templos de Qualquer credo;
IV - As insti tuições
de educação ou de assistência
social,
desde que:
a) aplicarem
integralmen te no Pais seus recursos;
b) seja devidamente
registrada
com escrituração
de
suas re ce i tas e despesas;
V
- O disposto
no artigo
156, § 2º,da C.F.
§ 1º - O dispos to no artigo
156 da C. F. não d.ispens_sa as entidades
nele referidas
da pr~tica
de atos asseguratóri
os do cumprimento,
por terceircs,
das obrigações
tributárias
decorrent es desta Lei.
§ 2º - O disposto
no inciso
V deste artigo
não se aplica
quando a pessoa jurídica
adquirente
tem como atividade
-

--
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preponderante
a venda ou a locação de propriedade
ou cessão de direitos
relativos
à sua aquisição.

DA NÃO INCIDÊl'L

Art.

IA

6)º - O imposto não incide:
ão do dominio

- Na transmiss

I

imobiliária

ou da nua-propried.§:

de ;
- Na de s ncor-po r-açao dos bens
do inciso V do artigo
5 Q, quando

11

í

ou do s dire itos
rever teren aos

-

para fins
pri mit vos alienantes;
111 - Na extinção
do usufruto
se tiver
sido tributa
da a transmiss ão;
IV
- Na transmissão
ao alienante
anterior
pelo não
cumprimento da condição ou pela falta
de pagamento do preço;
V
- Na retroventa
e na volta dos bens ao dom:lnio
do alienante
em razão de compra e venda com pacto de melhor comprador;
Na usucapiao;
VI
- Na promessa de compra e venda.
VII

DA ISENÇÃO

Art. 7Q - É isento
do imposto de transmissão:
I
- Decorrente
da extinção
de usufruto,
quando
o
nu-proprietário
tenha sido o instituidor;
11 - Na primeira
aqui sição:
a) de terreno,
situado
em zona urbana ou rural,
quan
do este se destinar
à construção da casa própria e cuja estim~
tiva fiscal,para
efeito
de imposto,
não ultrapassar
o valor equivalente
a 150 UFIR;
b) na casa própria,
situada
em zona urbana ou rural,
cuja estimativa,
para efeito
de pagamento do imposto,
não
ul trap ass ar o valor equi val en te a 1. 000 UFIR.
§ lº - Considera-se
primeira
aquisição,
para os efei
tos do inciso
11, deste
artigo,
a realizada
por pessoa que
comprove não ser ela própria
ou dependente
seu, proprietário
de imóvel residencial,
em sua sede domi~iliar
no momento da
trans missão ou ces são, cons i derando-se , inclusive,
casa pr-opr a
a que se destina
à re s dén c ía c om ânimo defini ti vo.
§ 2º - O imposto dispensado
na forma do inciso
11, tornar-se-á
exigivel
se o beneficim~io
não apresentar
à Secretaria
[·1unicipal da Fazenda, no prazo de doze meses, contados
da data da aquisição,
a prova do licenciamento
para construir,
fornecida
pela Pre feitura
lVIunicipal, ou se antes de esgotado o
í

í
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referido

prazo,

Art.

der

l3Q -

destino

diverso

ao imóvel.

O re conhe c ment o da exoneração
í

tributária

não gera direito
adquirido,
tornando-se
devido o impos tore spectivo
corrigido
monetariamente
desde a data da transmissão,
se apurado que o be ne r í.c í.àr-Lo prestou
prova falsa
0lj1), quarrí o
for o caso, deixou de utilizar
o imóvel para os fins que lhe
asseguraram
o bene ri c o.
í

DA BASE DE CÁLCULO
Art. 9º - A base de cálculo
do imposto é o valor ve
nal do imóvel, objeto da transmissão
ou da cessão de direi to~
no mornen
t o da estimativa
fiscal,
efetuada
pel a Secre taria
Nunicipal
da Fazenda.
Art.

10 - são, também, bases de caí culo do rmpostoc
I
- na transmissão
do dominio útil,
o valor venal
do imóve 1 aforado;
11 - na Lnsti tuição e na extinção
de usufru to,
o
val or ven al do imóve 1 obj eto do usufruto;
111 - na" ar remat ação e na adjudicação,
o valor de esti mati va fi scal ou da avaliação
jud Ic ía 1.
DA ALiçuOTA
Art. 11 - A aliquota
do imposto é:
I
- 4% (quatro por cen to) para transmissões
a titulo gra t u to;
11 - 2% (dois por centos)
para as transmissões
a ti t ulo oneroso;
111 - 0,5% (meio por cen to) sobre o valor efeti vamente financiado
pelo Sistema Financeiro
de Habitação
e 2% (dois por cen to) sobre o valor restante.
Í

DA AVALIAÇÃO

COI'-lTRADITÓRIA

Art. 12 - Os valores
estabelecidos
na forma desta
Lei terão validade
por 30 (trinta)
dias,
findo o qual, sem
pa g amento do impos to, far-se-á
no_va estimativa
fi scal.

Art. 13 - Discordando
da estimativa,
o contribuinte
no prazo de cinco dias,
cont ando da c en cí a da mesma,
seja procedida
avaliação
contraditória.
Parágrafo
único - O requerimento
deverá ser apresen
do , devidamente
formalizado,
S61 do necessár
io o

pcder á,
requerer

ta

o

í
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to de laudo

técniCo

assinado

por

profissional

habilitado.

Art. 14 - No prazo de cinco dias,
contados
da data
do recebimento
do requerimento
de avaliação
contmditória,
a
repartição
municip al c ompetente deve rá emi tir parecer
fundamen t a do sobre os critérios
adotados
para a elaboração
da esti mat i va fi scal.
Art. 15 - O parecer
fiscal
e o laudo técnico
do re
querente
serão encaminhados
ao Pre fei to f'v1unicipalou
a quem
o mesmo de I egar pod eres par a decidir
conclusivamente
sobre o
valor da estimativa
a ser fixada no contraditório.
Art. 16 - Correrão
por conta do contribuinte
e serao por este satisfeitas
as despesas
ocasionadas
pela avali§;
ção contraditória
como pagamento dos assistentes
indicados.

-

DO PAGAi-1EI'IlI'
O
Art.

17

-

O impos to

deverá

ser

pago nos

seguintes

prazos:
I
- até 30 (tI" int a) dia s após o fato gerador
ou
ato determinante
do fato;
a) na adjudicação
e na arrematação
e na remissã.o;
b) na extinção
de usufruto
e na.dissolução
de soci~
dade conjugal;
11 - nos demais casos,. antes de lavrar
a escritura
pública
ou similar
que transfira
a posse e dominio.

DA RESTITUIÇÃO

DO IMPOSTO

18 - O valor
do imposto será r-es t tu i do :
I
- Quando for declarada,
por decisão
judicial
p as
em ju Lg ado , a nul idade do ato ou ne goc o que que tenha si

Art.

í

sada
do causa

í

do pag ament o ;
11 - Quando for Consi derado ind evi do por decisão
administrativa
final
ou por decisão
transitada
em Julgado.

-

Art. 19 - O recolhimento
do imposto será feito
aos
cofre s pub li cos municipais
ou na rede banc ar t a au tori zada.
DO CO]\IT
RIBUI I'JT E
,

Art.
I

11

20 - Contribuinte
do imposto e:
- Nas cessões
de direito,
o cedente;
- Na permuta,
cada um dos permutantes;
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ao bem ou direito

adquirido;
111 - Nas demais transmiss
ou dire i to t.r-ansmt tido.

ões,

o adquirent

e do bem

DOS RESPONSÁVEISPELO IMPOSTO
Art. 21 - são responsáveis
pelo imposto:
I
- os pais,
tutores
ou curadoradores,
pelos tribu tos dev do: por menores;
11 - os admí n t s t r-ador'e s de bens de terceiros,
pelos
tributos
devi dos por estes , inclusive
o síndico
e o comissár ia
pela Massa Falida ou pelo concordatário;
111 - os sócios
no caso de H quidação de so ciedade
í

de pessoas;
IV - os diretores,
gerentes
ou represen tantes
de
pessoas
jurídicas,
com poderes de cmtrato
social
ou estatuto;
V
- os cônjuges,
p elos tributos
devi cb s na dissolução da so ciedade conjugal;
VI - todas as pessoas
com poderes estabelecidos
ou
intere sse comum na situação
que consti tua o fato gerador princip a.I ;
VII - os vt abe Lt ae s , escri vães e demai s serventuár
ias
de oficio,
pelos tributos
devidos sobre os atos praticados
por
eles,
ou perante
eles,
em razão de seu oficio.

DA FIS CALIZAÇÃO
Ar t , 22 - O Poder Executivo
Hunicipal
expedirá
as
normas e instruções
necessárias
ar a a fiscalização
do imposto previsto
nesta Lei.
Art. 23 - Estão sujeitos
a fiscalização
os contribuintes,
pessoas
físicas
e jur1diCas
que interferirem
em atos ou
re go c c s jur-Lo íc cs alcançados
pelo imposto ou perante
os quais
devam se r pra ticad os atos que tenham re lação com o imposto,
ju dicial
ou extra-judicial.
í

Art. 24 - Não pcd er áo ser lavrados,
transcritos,
registrados
ou averbados pelos t abe Lí.ae s , escrivães
e oficiais
de registros
de imóveis,
os atos e termos de sua sua competência sem prova de pagamento do imposto devido ou de sua dispenSE..
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Art. 25 - Tcxias as o es soas fisicas
ou jurialcas
que
di reta ou indi r-et arnen te int erfiram
em atos ou ne gcc os juridi
cos alcançados
pelo imposto,
mediante intimação
escrita,
sã.oobrigados
a prestar
à autoridade
administrativa
todas as informaçÕe s de que di sponham com re 1aç ão aos bens, ne góc i os ou
atividades
de terceiros.
í

DAS DI SPOSIÇÕES

GERAIS

Art. 26 - O contribuinte
ou responsável
pelo pagado imposto estabelecido
nesta Lei que efetuar
o p ag arnen
to fora do prazo ficará
sujei to aos seguint es acréscimo s:
I
- pela denúncia
expontânea
pagará o imposto devicb acrescido
de 1% (um por cen to) ao dia, desde a data do VEn ci mento;
11 - pela autuação
fiscal
pagará o impos to devido
corrigido
em 1% (um por cento)
ao dia, desde a tada to venciment o , mais uma multa de 10% (dez por cento)
ao mês de atrazo
sobre o débito.
men t o

Art. 27 - Toei as as pessoas que, em razão de sue ofi
cio,
interferirem
em atos ou negócios
jur-Ld íc cs alcançados
p~
10 impos to,
infringirem
as normas esta blecidas
nesta Le i, serão acionadas
judicialmente
e sujeitar-se-ão
sob as penas da
Lei Civil
e Pen alo
Art.
sua publicação.

28

GABINETE

SÕES, aos

03

A presente

Lei entra

DO PREFEI TO MUNICIPAL

de dezembro

em vigor

na data

DE SÃO JOSÉ

DAS

de

nrs-

de 1993.
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