ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

L E I N.° 3168/2011
“ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 570/84, DE 24/12/1984
CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE
TRAMANDAÍ.”

ANDERSON JOSÉ TOMIELLO HOFFMEISTER, PREFEITO
MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte :
L E I :
Art. 1.º São alterados os itens 2 e 4 do Art. 44 da Lei
Municipal n. 570/1984, de 24 de dezembro de 1984 – Código Tributário do Município,
que passa a ter a seguinte redação:
…
Art. 44 …
…
2)
Os prédios de residência e propriedade de viúvos
ou viúvas, enquanto perdurar a viuvez, os órfãos menores, não
emancipados, sempre que residentes e domiciliados no Município e que
utilizarem o mesmo para fins de sua residência.
3)
…
4)
Os prédios de residência e propriedade de
deficiente físico incapaz, portador de alienação mental, portador do
vírus HIV e acometido de neoplasia maligna, residentes e domiciliados
no Município e que utilizarem o mesmo para fins de sua residência.
…
Art. 2.º É alterado o § 2.º do Art. 44 da Lei Municipal n.
570/1984, de 24 de dezembro de 1984, que passa a ter a seguinte redação:
...
Art. 44 …
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§ 2.º A isenção prevista no item 2 será integral a quem
auferir renda mensal até 1,5 (um meio) salários mínimos mensais, ou
redução de 50% (cinquenta por cento) do valor do respectivo tributo, a
quem auferir acima de 1,5 (um e meio) até 2,5 (dois e meio) salários
mínimos mensais. A isenção prevista no item 4 será integral a quem
auferir renda mensal até 4 (quatro) salários mínimos mensais. As
isenções previstas nos itens 3 e 5, compreendem somente o patrimônio
relacionado com as atividades essenciais das entidades mencionadas.
...
Art. 3.º É alterado o § 2.º do Art. 49 da Lei 570/84, de 24 de
dezembro de 1984, alterado pela Lei Municipal 2043/2003, de 1.º de dezembro de 2003,
que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 49 ...
...
§ 2.º O valor do imposto retido na forma do § 1.º deste
artigo deverá ser recolhido até 15.º (décimo quinto) dia útil do mês
subsequente ao do mês em que o serviço foi prestado.
...
Art. 4.º É alterado o “caput” Art. 96 da Lei 570/84, de 24 de
dezembro de 1984 – Código Tributário do Município, que passa a ter a seguinte
redação:
…
Art. 96 São isentos do pagamento de taxa de expediente
os casos constantes dos itens 1, 2 e 3 abaixo descritos e isentos da taxa de
coleta de lixo domiciliar os constantes do item 4, cumpridas as exigências da
legislação tributária:
…
4)
Os itens 2 e 4 do artigo 44, observando-se a
aplicação das limitações contidas no parágrafo 2.º do referido artigo
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Art. 5.º É alterado o Art. 154, da Lei 570/84, de 24 de
dezembro de 1984 – Código Tributário Municipal, que passa a ter a seguinte redação:
…
Art. 154 O direito de pleitear a restituição de impostos e
taxas, contribuição de melhoria e multa, extingue-se com o decurso do prazo
de 05 (cinco) anos, a contar do pagamento.
…
Art. 6.º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 7.º Esta Lei entra em vigor a contar de 1.° de janeiro de
2012.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ, em
21 de junho de 2011.

ANDERSON J. T. HOFFMEISTER
Prefeito
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Secretária de Administração

