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ItDTSPÕE SOBRE O IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL
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O SENHOR AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO, Prefeito Mun!
cipal de sio Jos~ das Miss~es, no uso de suas atribuiç~es

legais

que lhe sio conferidas pela Lei Orgânica Municipal.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES APROVOU
E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE
LEI:
Art. 112

-

O I.P.T.O. ~ o Imposto sobre a Propriedade

dial e Territ-arial urbana de competência
mo fato gerador a propriedade,

do Municlpio,

Pre

que tem co-

o domínio ~til ou posse de todo e ~

qualquer imóvel, natureza ou cessão fisica, como definido na Lei
Civil, situado na Zona urbana do Municipio de são Jos~ das Miss~es,
obedecendo-se

o Código Tributário Municipal.

Art. 212 - O sujeito passivo é o proprietário,
domínio ~til ou possuidor

titular do

a qualquer titulo do bem imóvel definido

no art. lº desta Lei, respeitadas

as imunidades previstas no inci-

so VI do art. 150 da Constituição

Federal.

Art. 3º -.A bese de cálculo para obtenção do imposto será o valor venal do imóvel - terreno mais construç~es,

se houver.

Parágrafo ~nico - a base de cálculo para cada exercício
,

sera o valor venal corrigido

monetariamente

ou alterado, Lmedian-

te Lei Municipal.
Art. 412 - As aliquotas

incidentes sobre o valor venal se

rio diferenciadas

visando assegurar a funçio social dos lotes urba

nos, a destinaçio

dos pr~dios e diferenciando

o valor venal, não penalizando
§
,

112

-

As aliquotas

imoveis prediais residenciais

as aliquotas segundo

imóveis de baixo valor:
incidentes sobre o valor venal dos

-

serao as seguintes:
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1.400

0,2%

I

-

11

- De 1.401 a 6.000 UF.Ms •••.••...•.•••••

Até

111 - De 6.001

UF'Ms •••••••••.••••••••••••••

a.

0,3%

10.000 UFMs .••••••••••••••• O,4~

IV
V

- De 10.001 a 20.000 UlMa ••••.•••••••••• 0,5~
De 20.001 a 40.000 UF.Ma •••••••••..•••• 0,6~

VI

- Mais de 40.001 UFlfuI ••••••••••••••••••

0,8%

§ 22 - As alíquotaa incidente. sobre o Talor venal
dos imóveis prediais não residenciais
,
- Ate 5.000 U1!M. ••••••••••••••••••••••••
I

são o. seguintes:

.

0,4"

- De 5.001 a 10.000 UEM•••••••••••••••• 0,6%
111 - De 10.001 a 20.000 OFM. ••• • • • •••• • • • • 0,7f.
11

IV
V

- De 20.001 a 40.000 OFM.
- ~.

• • • • • • • e e • • • • •

de 40.001 UFMa ••••••••••••••••••

0,8"

1,e>?'

§ 32 - As alíquotaa incidentes sobre o Talor Tenal
doa imóTeia territoriaia

I

são as seguinte.:

- Até 1.400 UFMs •••••••••••••••••••••••

11

De 1.401 a 6.000UFM •••••••••••••••••

1,0%
l,2J

111 - De 6.001 • 10.000 UFMs ••••••••••••••• 1,4~

IV

- De 10.001 • 20.000 ú7.M•••••••••••••••• lt6~

V

- Mais de 20.001 UFM••••••••••••••••••••

§ 40

-

1,8"

Os imóTeis territoriaia utilizados para e.-

tacionamento público, sem cobrança pela. utilização e deTi
damente eatruturados para tal fim, terão redução na alíquota incidente sobre o valor Tenal de 0,4%.
Art.

;2 -

,

O lançamento do presente imposto sera

anualmente feito em nome do proprietário

do imóvel, do ti

tular de seu domínio, ou de seu possuidor a qual.quer títu.
10 e, no caso de condomínio, •• nome de todo. os condóminos, respondendo cada

UI1

na parcela de euaparte

pelo ônu.s

do tributo.
Art. 62 - Quando o imóTel estiver sujeito a inventi
rio far-se-á o lançamento em nome do espólio e depoia tran~
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ferido em nome dos suces.ores, que terão obrigação de atualizar o cadastro na Fazenda Municipal no prazo de 30 (trinta) di•••
Art. 72 - Os terrenos ou prédiOS pertenoentes

à.

massas falida. ou em liquidação terão seus débitos lançados em nome das mesmas, porém serão
representantes

os

aTiso. enTiadoB aos seus

legaia.

Art. 82 - Outros casoa não definidos por esta Lei,
arão lançados em nome do representante

proprietário,

possuidor

ou beneficiado pelo imóvel, como definir a Fazenda Municipal.

Art. 92 -O

recolhimento

do referido imposto dar-

se-á nos cofres da Prefeitura Municipal ou na rede bancária
autorizada pela Fazenda Municipal.
Art. ~O - Os lotes urbanos que tiTere. o passeio
contruldo na lateral da rua e que reconhecido pela Prefeitura
Municipal como padrão aceitável, terá no ato do recolhimento
do imposto um desconto de 40% (quarenta por cento), desde que
efetuado no prazo legal.
,
Paragrafo úniCQ - Os relhim~ntos fora do prazo es;

tabelecido pela Fazenda Municipal perderão o direito ao desconto e sofrerão penalidades prevista. no Código Tributári.
Municipal.
Art. 11 - A presente Lei entra em Tigor na data de
sua publicação, revogando-se

as disposições

GABlNE.rE 00 l?REl!'EITO

SOES, aos

10

de

dezembro

em contrário.

MUNICIF'AL DE SÃO JOSÉ DAS MIS

de 1993
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REGISTRE-SE
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