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"A/tera os Arts. 97 e138, destinados a
conceder isenção de tributos para a
regularização espontânea de unidades
imobiliárias e os Arts. 171, 173, 176, 181
e 182 referentes à Taxa e Tarifa de Coleta
de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública,
todos da Lei nO 526/2013(Código
Tributário Municipal de Santa Cruz
Cabrália) e dá outras providencias".

o PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA, no uso
legal de sua competência e atribuições, consonância com os Artigos 53 e 58, Inciso
I, da I.!ei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1h. Os artigos 97,138 e 182, que concedem isenção de impostos
para a regularização espontânea de unidades imobiliárias e os artigos 171, 173.,176,
181, §1° e 182, que dispõem sobre a Taxa e Tarifa de Coleta de Resíduos Sólidos e
limpeza Pública - TCL, todos da Lei Municipal n0526, de 30 de dezembro de 2013,
passam a vigorar com a seguinte redação:

(...)

"Art. 97. Será concedida isenção do imposto em relação ao imóvel:
I - de propriedade de sociedades desportivas, culturais e

recreativas, sem finalidade lucrativa e certificados por Órgão Regulamentador do
Poder Executivo Municipal, e as associações de classe de servidores da União, do
Estado e do Município;

II - de propriedade das Federações e Confederações de sociedades
referidas no inciso anterior;

III - de interesse histórico, cultural, urbanístico, ecológico ou de
preservação paisagística ou ambiental, assim reconhecidos pelo Poder Executivo,
nos termos e condições definidos em legislação específica;

IV - Único residencial, com valor enquadrável na faixa de isenção;

V - De propriedade de empresa pública e fundações deste
município, desde que utilizados nas suas finalidades institucionais;
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VI - de propriedade de contribuinte aposentado ou pensionista, do
deficiente físico ou mental, de maior de 65 anos e do portador do vírus HIV-AIOS,
desde que atenda, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) possuir renda mensal total de até dois salários mínimos;
b) ser proprietário titular de um único imóvel utilizado para sua

residência, persistindo o direito à isenção após o seu falecimento, desde que a
unidade imobiliária continue a ser utilizada como residência do cônjuge e desde que
preencha os mesmos requisitos exigidos do primeiro titular;

c) ter o imóvel, referido na alínea anterior, o valor venal equivalente
a, no máximo, R$ 80.000,00.

VII - Único de propriedade de Servidor Público Municipal, ativo ou
inativo, com mais de 2 (dois) anos no serviço público deste município, que recebam
até 1 (um) salário mínimo nacional, vigente à época do requerimento, cujo imóvel
sirva exclusivamente à sua moradia;

VIII - os imóveis de propriedade de entidades CIVIS sem fins
lucrativos e que efetivamente prestem serviços e informações de interesse público
para a municipalidade, mediante convenio a ser firmado com o Poder Executivo
Municipal;

I
§ 1° - As isenções previstas nos incisos VIII somente produzirão

efeitos após seu reconhecimento pelo órgão municipal competente, na forma
estabelecida pelo Poder Executivo.

§ 2° - As isenções de que trata este artigo deverão ser requeridas
através de petição dirigida ao Secretário de Finanças, devendo ser renovadas
anualmente, de forma a indicar que o beneficiário continua a preencher os requisitos
que deram origem ao benefício inicial, no período de 02 de janeiro até 28 de
fevereiro, com a comprovação dos requisitos necessários à fruição do benefício
fiscal.

§ 3° - Excluem-se, no caso do inciso I, as áreas destinadas à prática
de comércio ou serviços destinados, inclusive, ao atendimento de não associados,
ainda que estejam dentro dos limites da propriedade.

§ 4° - Descaracterizará o limite remuneratório que concede direito à
isenção do inciso VI:

I - viver o contribuinte com cônjuge, companheiro, dependentes no
imóvel único e o somatório das rendas próprias ultrapassarem o limite concessório;

III - ficar evidenciada, pelas demais despesas de manutenção e
conservação do imóvel, a existência de sinais exteriores de riqueza, em flagrante
incompatibilidade entre a renda declarada do contribuinte e o seu padrão econômico
de vida.
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§ 5° - O beneficiário da isenção prevista neste artigo é obrigado a
comunicar à Prefeitura, no prazo de 30 (trinta) dias, qualquer ocorrência que possa
implicar o cancelamento do benefício. As isenções serão canceladas quando
caracterizada a insubsistência das razões que as determinaram.

§ 6° - Com exceção dos casos expressamente previstos nesta Lei, a
isenção do imposto não acarreta a isenção de outros tributos.

(...)

Art. 138. Será concedida isenção do imposto em relação ao imóvel:
I - A extinção do usufruto, quando o seu instituidor tenha continuado

dono de sua propriedade;
II - A transmissão de bens ao cônjuge, em virtude de comunicação

decorrente do regime de bens do casamento;
III - As transferências de imóveis desapropriados para fins de

reforma agrária;
IV - A aquisição de imóvel único por servidor público municipal, ativo

ou inativo, com mais de 2 (dois) anos no serviço público deste município, e que se
destine exclusivamente à sua moradia.

(...)

Art. 171. A Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública -
TCL, tem como fato gerador da respectiva obrigação tributária a utilização, efetiva ou
potencial, dos seguintes serviços públicos, específicos e divisíveis, prestados ou
postos à disposição dos contribuintes:

I - coleta e remoção de lixo domiciliar;

II - tratamento e destinação final do lixo domiciliar.

Parágrafo único. Ato do Poder Executivo disciplinará sobre o
acondicionamento do lixo domiciliar de forma seletiva, a fim de propiciar a sua
reciclagem.

(...)

Art. 173. Consideram-se serviços de coleta e limpeza pública para
os fins propostos nesta Lei, as seguintes atividades:

I - Remoção, tratamento e destinação de resíduos comuns;
II - Remoção, tratamento e/ou desinfecção e destinação final dos

resíduos específicos e infectantes;

§10- A prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e
destinação final dos resíduos produzidos por unidade imobiliária, definidos na forma
do inciso I, decorre do que não ultrapassar, em cada passagem de coleta reqular/'
volume de 100 (cem) litros/dia ou 50 (cinquenta) quilos/dia.
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§2° - A prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e/ou
desinfecção e destinação final dos resíduos comuns produzidos por unidades
imobiliárias, definidos na forma do inciso I que ultrapassarem o limite definido no
parágrafo anterior, bem como os resíduos específicos e infectantes serão
remunerados mediante tarifa, conforme tabela anexa a esta Lei.

(...)

Art. 176. A base de cálculo da TCL é o custo dos serviços de coleta,
remoção, tratamento e/ou desinfecção e destinação final dos resíduos sólidos
domiciliares, a ser rateado entre os contribuintes e geradores, em função:

I - da área construída, da localização e da utilização, tratando-se de
prédio;

II - da área e da localização, tratando-se de terreno;

III - da localização e da utilização, tratando-se de barracas de praia,
bancas de chapa e boxes de mercado.

IV - do custo efetivo do serviço;

V - do volume do resíduo coletado;

VI - da categoria do resíduo.

§1°- O pagamento da Taxa e das penalidades ou acréscimos legais
não exclui o pagamento de:

I - preços ou tarifas pela prestação de serviços especiais, tais como
remoção de "containers", entulhos de obras, aparas de jardins, bens móveis
imprestáveis, lixos extraordinários resultantes de atividades especiais, animais
abandonados e/ou mortos, veículos abandonados, capina de terrenos, limpeza de
prédio, terrenos e disposição de lixo em aterros ou assemelhados;

II - penalidades decorrentes da infração à leqislação municipal
referente à limpeza pública.

§2°- A falta de pagamento da Taxa implicará a cobrança dos
acréscimos legais previstos nesta Lei.

§3° - A infração às disposições deste Capítulo sujeitará o infrator às
mesmas penalidades previstas no artigo 195 desta Lei, no que couber.

(...)
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efetivamente pagos com Taxa eíii.J Tarifa de Coleta de Resíduos Sólidos e Limpeza
Pública Urbana, quando do pJ.Igamentodo Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU, até o limite deste.

§1°- A bonificação a que se refere o caput deste artigo, será revista
pelo poder público municipal por decreto, até o ano de 2015, para corrigir eventuais
distorções.

Art. 182 - Ficam isentos da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos e
Limpeza Pública Urbana os contribuintes do IPTU com lançamento de até R$100,00
(Cem Reais).

§1°_ Para a concessão do benefício a que se refere este artigo, o
contribuinte deverá apresentar requerimento à Secretaria Municipal de Finanças.

§2°- Não estão dispensados do pagamento da TCl, aqueles
contribuintes que obtiverem, por força de lei especial, isenção do pagamento do
IPTU.

§3°- Fica o Poder Executivo autorizado a firmar os convênios ou
contratos necessários ao pleno e integral cumprimento desta lei."

An. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MU íPAL DE SANTA CRUZ
CABRÁLlA, EM 07 DE JULHO DE 201
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