
LEI COMPLEMENTAR Nº 3.212, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014 
 

“Altera disposições do Código Tributário Municipal, Lei Complementar 
nº 2.563, de 18 de dezembro de 2007 e posteriores alterações, e dá 
outras providências”. 

Projeto de Lei Complementar nº 075/14 – Autoria: Executivo 

JOÃO BATISTA DE ANDRADE, Prefeito Municipal de Pitangueiras, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz público que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar: 
 
Art. 1º. O anexo II, do Código Tributário Municipal (taxa de licença para 
ocupação do solo nas vias e logradouros públicos) item 06, passa a vigorar  
conforme redação abaixo, permanecendo inalterados os demais itens e 
subitens do anexo: 
  

ITEM TIPO DE OCUPAÇÃO Valor em reais 

06 Bailes, boates, festas e demais eventos 
por m² 
Nota: anualmente será estabelecido 
através de decreto o período máximo de 
validade da taxa de licença para ocupação 
do solo nas vias e logradouros públicos 
quando o tipo de ocupação for baile, boate, 
festa e demais eventos por m². 

 
1,50 

 

 
 
Art. 2º. O anexo IV do Código Tributário Municipal (taxa de licença para 
localização e fiscalização de funcionamento) item 24, ambulantes e feirantes, 
residentes no município com inscrição municipal, nota 1 (um) passa a vigorar  
conforme redação abaixo, permanecendo inalterados os demais itens e 
subitens do anexo: 
 
 

 Nota 1 – No caso de o contribuinte com inscrição municipal optar pelo 
pagamento mensal terá 50% de desconto no valor total. 
O valor mensal será representado pelo valor diário multiplicado por 30. 
O valor anual será classificado pelo tipo de ambulante ou feirante: 
 

Tipo Descrição Valor anual  R$ 

Pequeno Sem utilização de 
carrinhos ou com 
utilização de carrinho ou 
triciclo não motorizado e 
sem tração animal 

367,51 

Médio Com utilização de veículos 
motorizados de pequeno 

551,27 



porte, limitados a 2,30 
metros (dois metros e 
trinta centímetros) 

Grande Com utilização de veículos 
motorizados superiores a 
2,30 metros (dois metros e 
trinta centímetros), como 
‘trailer’, reboques e 
similares e, ainda, 
barracas, bancas ou 
similares. 

1.102,55 

 

 
  
Art. 3º. O anexo IV do Código Tributário Municipal (taxa de licença para 
localização e fiscalização de funcionamento) passa a vigorar com a inclusão 
do item 25, conforme redação abaixo, permanecendo inalterados os demais 
itens e subitens do anexo: 
 

25 Feirante de acordo com a Lei 3.126, de 20 de 
dezembro de 2013 

Valor Diário  
R$ 6,37 

 
 
Art. 4º. Esta lei complementar entra em vigor 90 (noventa) dias após a data 
de sua publicação. 
 

Pitangueiras, 03 de dezembro de 2014. 
 
 
 

João Batista de Andrade 
Prefeito 

 
Publicada, registrada e afixada em lugar de costume, na data supra. 
Publicada no Jornal Oficial do Município. 
 
 
 
 
 


