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Aph'O'VI t E)lí IÊ& Geí.léH-ica d© 'ç'alar'es !matar)iBiêí-

r'ias (PG'v) E)aE'a efeitos de HaHlçailmemÉo e coEoí'amçn

do Hlmpasfo Predial e TeB'E'ito,i'iaã t.Irb::tmo (IP'Tt.TI

E'eEaÉivo :üo ümo de 2019, :ilfei-a (nÊlE)osiÊix:os (Êa i-eÉ

Comi,Be meiníai' m" 7, de 7 de dezembro de ]973.
(! le ímstÊttii e isciE)ii a os t!'ibutt $ a:Bc com! petêm-

cia da R'lmmicípio. fÊx mq.Ha movo sistemlât de aãúqua-

tas da XP'Tti, e (Ê2i o,wfi'ls H i'ovidêp ciãls. AlteB'a il
i..ei (:'© mE)Hemlemtai' ll" 1312, dc ]993, alta'âh l(Ha $

divisa s senis pai'âl iti'eiüs date!-mlimâtdas. ,A.HtcH'íü o

ã 2" (ã0 21R't. 1" da LcÊ ('o! E)le m.c'Ellt:t! n" $35, dc 28
de dezeHmbi-o de 209]l5, que estar:peHece :! tltilizÊtçã:o
do Ê l:dÉcc NilcÉomatí cie p'i'egos a (omsurmÉdoH-

A.Ellpla (11'C.4) conto imdexâl(üoi' d2t t.ImÉd2üde FÊ-

m2tmceii'a f micil):!i(l-lFl\a), EmodifÊcamcEo' © pcR'ía--
cEo dc víli'tacão â cuumuHa(Eât do iPC',4 utiliza(üo cn-
mno b2tse parzt atuaBizal' ât t.rFM. l cvoga dispositi-
vos d8 Lei Coulüi)HeElBemtar n" 212, de 1989, da Lci
(omlplemnemÊal' n" 249, (!e 1991, e (Ba LeÉ Coitl-

plemlelÉai' n" 260, de 1991.

EN'!Exm.4 3 .2,

4\hera-se o capot tjo art- 8' do PI.(.'E1 005/18. passando a dispor

At-t. 8"- Ficam alteradosos itens. 1. 2. 3 e incluídos os itcFls+. 5 e 6 da al. ''a''do inc ! do art. 7=

da Lei Comi)lelnentar n' 07. de 1 973. CcIHIO segue

'\rt. 72

a)

,4 partir do exercício elll que tbi requerida a isenção. desde que. simultalaeamente. o pedi-
do se.ja })iotoccllado dentro do prazo de reclamação da carga geral e os i-cquisitos telahaial
sido preenchidos até o final do e\ercício anterior
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i\la hiÍJótc:se dc iJlclusã(.) de ÍiTtÓ\ el no ' ! iQstio d:t lil\,il; Í)OI iniciaiixa do cc,HlritnuiHI

partir da ; lan( aínentos raio ttlx (, ; cle ír'TL o i TC'l.. ou ci: aínbc-s. clescíc ..luc a is:ll
se.la solicitação ia tbr] ]a clc i'eclaíuaçào tempesti'. a desses lanç:!mc11tos ou no !-(\oi'ÍO

queliluento cie inclusãcn cjo inl(5v-=i. ollscix :!dc. ainda. o l)reencl]ime]]tcn dos requisitos
lei em .3:çcJcício ante:lioí à \. igêncía da isenção

f~los casos d'3 iilaunidade T!-itautáii8 descrita no al1. ] 50. íllc. VI da CF. o interessado na
obtenção de reconhecimciltc) dexet'á suta l falei' ao Poder P'út)liça Autodeclaracão de !111u.

cidade Tributária. ainda que se trate de inlóx c:] bocado clu cedido a qualquer título por teí'-
ceira para deseilx,ol\.imcnío de ativicladc contempladas no reíbrido art. constitucional

+ Em caso de dex.oíução do imóx el lacado l)oí- desacoi'clo ou flm de conta'ato. fIcaRa tls ['e.
presentantes legais dias ente(.lados :teima reíbiida. i-csponsáxeis pot- declai-ar a preteitui-a nc
prazo de no má\]mo 3(] dias. a cícvoluçâo do tclbriclo imó\.el. sot) pe]]a de incorrer- e]]]
muita administrativa

5
A ,'\utodeclaração de Inlulaidacle I'iillutãria cleveíá ser suhscriti\ pelos !ei)reses ttnles

gals da entidade. com firmas reconhecidas. os quais :serão pessoalmente iesl)onsáveis l)':la
veracidade de seu conteúdt] par:t todos os fins dc [)licito. ena especial pala fins trio)utáiios
e ci'liiiilials

6 A Autodeclaiação de imunidade Tríl)utária gozei-á clc prcsuilção relativa de vetacidadc c
teia efeitos imediatos para gozo da inlunidacle. desde que acomi)achada de documentos
cotllprohatórios da destilação do irllóvel

J l$TEFEC.4'Fiar,4

A pi'esente emenda visa a divisão de t'esponsabilidacle t'rente a autodeclaração. onde o tacHcf'i-
ciãilo terá a oportunidade de se lesponsatlllizat- tlente ao tributo a ele inlputacío. atalhando a
burc)cracia para apurar a obrigação a ele imputada. também nesse momento. sela o responsá-
vel pela obrigação. quando se tratar de locação e assim que entlegai o íill6vel declarara que
não é mais o responsável pelo imóvel. retirando o l)enetícío a ele conceciidcl. nâo tiansfbrindo
tal t)enesse a quem não tem o dex.ido direito. e se não tlze!-. será penalizado. e essa obrigação
fàiá com que os benefícios concedido a unl. não se.jam estendidos a cultos.
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