
LEI MUNICIPAL Nº 4.522
Altera dispositivos do Código Tributário Municipal (Lei
Complementar 02/84, de 27.12.84)

IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZI-
NHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO  SABER  que  o  Legislativo  aprovou  e  eu  sanciono  e 
promulgo a seguinte Lei:

Art.  1º  -  O  "caput"  do  Art.  15  passa  a  vigorar  com  a 
seguinte redaçπo:

"Art. 15 - O Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas 
correlatas,  de  periodicidade  anual,  quando  houver,  será 
arrecadado em 10 (dez) parcelas mensais, no dia 10 de cada mês, 
no período de fevereiro a novembro.

Parágrafo ┌nico -O pagamento da totalidade do Imposto até o 
vencimento  da  1ª  parcela  dará  direito  a  um  desconto  de  20% 
(vinte por cento) sobre o seu valor".

Art. 2º - O Art. 84 passa a vigorar com a seguinte redaçπo:
"Art. 84 - O infrator aos dispositivos desta Lei, quando 

nπo recolher os tributos na época determinada, ficará sujeito a 
penalidades,  e  seus  débitos  sofrerπo  os  seguintes  acréscimos 
cumulativos:

I - Correçπo monetária
II - Multa
II - Juros de mora
IV - Multa por infraçπo
§ 1º - A correçπo monetária será cobrada com base nos índi-

ces oficiais fixados pelos órgπos federais competente, e será 
devida a partir do dia seguinte em que o recolhimento do tributo 
deveria ter sido efetuado.

§ 2º - A multa será calculada sobre o debito, independente-
mente de procedimento fiscal, e corresponderá a:

a) 10% (dez por cento) no decurso dos primeiros trinta dias 
após o vencimento.

b)  20%  (vinte  por  cento)  após  o  decurso  dos  primeiros 
trinta dias após o vencimento e até o final do exercício em 
curso.

c) 30% (trinta por cento) após o encerramento do exercício, 
transcorridos os prazos das letras "a" e "b".

d) 30% (trinta por cento) para quaisquer débitos notifica-
8dos, mesmo dentro do exercício.

§ 3º - Os juros de mora serπo calculados à taxa de 1% (hum 
por cento) no mês, no sistema "pro rata dia".

§  4º  -  A  Multa  por  Infraçπo  é  a  aplicada  nos  casos 
específicos de infraçπo às leis municipais e nelas definidas.

Art. 3º - Fica acrescentado o Parágrafo único ao Art. 96, 
com a seguinte redaçπo:

"Parágrafo  ┌nico  -  Quaisquer  licenças  somente  podem  ser 
concedidas  se  o  requerente  estiver  rigorosamente  em  dia  com 
todas  suas  obrigações  tributárias,  inclusive  Contribuiçπo  de 
Melhoria".

Art. 4º - O Parágrafo ┌nico do Art. 125 é renumerado para § 
1º e fica acrescentado o § 2º com a seguinte redaçπo:

§ 2º - Nos tributos e taxas em que o Município efetuar a 
pré-emissπo das respectivas guias de recolhimento, os valores 
serπo  lançados  em  moeda  corrente  nacional,  na  data-base  do 
cálculo, e convertidos em Unidade Fiscal de Referência Diária 
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para fins de recolhimento". Art.  5º  -  O  Art.  163  passa  a 
vigorar com a seguinte redaçπo:

"Art. 163 - Para fins tributários, o Município utilizara 
como índice referencial a Unidade Fiscal de Referencia Diária, 
fixada pelo Governo Federal.

§  1º  -  Na  hipótese  de  extinçπo  da  Unidade  Fiscal  de 
Referencia Diária, será utilizado o novo indexador definido pelo 
Governo Federal para fins de correçπo de tributos.

§ 2º - Os valores fixados em VR (Valor de Referencia) ou 
VPM (Valor Padrπo Municipal, nesta e em outras leis municipais 
relativas a tributos, inclusive Contribuiçπo de Melhoria, sπo 
convertidos em Unidade Fiscal de Referencia Diária, extinguindo-
se  as  expressões  percentuais  e,se  inexistentes  estas, 
multiplicando-se o seu indicador por 100 (cem).

Art. 6º - Fica incluído nas Tabelas anexas ao Código Tribu-
tário Municipal, na Tabela de Taxas de Serviços Diversos, seçπo 
de Taxa de Expediente, o inciso VII, com a seguinte descriçπo: 
"Emissπo de Guias de Tributos: a) por carnê, valor de 4 (quatro) 
UFIRs; b) por guia avulsa de ISS, IPTU e Alvará, valor de 2 (du-
as) UFIRs".

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrario, especial-
mente as Lies municipais nºs 4236/92, de 02.01.92 e 4241/92. de 
07.02.92, esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçπo, e 
seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 1.994.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 21 DE DEZEMBRO DE 
1993. 

a)IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal

a)SETEMBRINO GONÇALVES FRANCO
Sec.Mun.Administraçπo
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