
LEI COMPLEMENTAR Nº 3.116, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

“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 076/13 – 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. Fica alterada a redação dos §§ 1º e 2º do art. 62, do Código Tributário 
Municipal, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 62. (...)  
   
§ 1º. Em nenhuma hipótese esse valor poderá ser inferior àquele definido 
pela planta de valores de terrenos e construções, para efeito do ITBI, a ser 
elaborada anualmente, no início do exercício, por decreto do Executivo, com 
discriminação do valor de mercado do metro quadrado das construções e 
dos terrenos, com atualização monetária de acordo com o IPCA – IBGE, no 
período compreendido entre 1º de janeiro e a data da ocorrência do fato. 
  
§ 2º. A planta de valores de terrenos e construções, para efeito do ITBI, 
poderá ser alterada caso ocorra mudança do valor de mercado no decorrer 
do exercício. 

 
Art. 2º. Acresce o § 5º ao artigo 108, com a seguinte redação: 
 

Art. 108. (...)  
 
§ 5º. O Poder Executivo Municipal editará decreto que regulamente as 
situações para apresentação do auto de vistoria do corpo de bombeiros, por 
estabelecimentos em funcionamento com pendência documental.  

 
 
Art. 3º. Fica alterada a redação dos §§ 3º ao 5º e ainda acrescenta os §§ 6º ao 8º 
do artigo 118, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

Artigo 118. (...) 
 
§ 3º. As penalidades cabíveis são aquelas a que se refere o artigo 116 
deste Código, no que couber e as trazidas nos parágrafos abaixo. 
 
§ 4º. As licenças serão concedidas sob a forma de alvará, que deverá ser 
renovado anualmente e afixado em local visível e de fácil acesso à 
Fiscalização. 
 
§ 5º. O estabelecimento será interditado sempre que houver a cassação da 
licença de funcionamento. 
 



§ 6º. O estabelecimento será desinterditado com a emissão de nova licença 
de funcionamento, somente se os motivos que levaram à interdição deixem 
de existir. 
 
§ 7º. O estabelecimento não poderá ser desinterditado e a cassação da 
licença de funcionamento será definitiva nas seguintes hipóteses: 
 
I – interdição por infração criminal ou penal, decorrente de ofício 
encaminhado pela Polícia Militar, Polícia Civil, Promotoria de Justiça ou Juiz 
de Direito; 
 
III – reincidência na desobediência da legislação municipal. 
 
 
§ 8º - A taxa de localização será recolhida de uma só vez, antes do início 
das atividades ou da prática dos atos sujeitos ao poder de polícia 
administrativa do município. 
 
 

Art. 4º. Acresce os §§ 1º e 2º ao artigo 143, com a seguinte redação: 
 

Art. 143. (...) 
 
§ 1º. Em eventos de grande porte, em que ocorra a delimitação de área pelo 
Município, para ocupação de comércio ambulante, será cobrada taxa diária 
no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) para ambulantes residentes no 
Município e de R$ 100,00 (cem reais) para ambulantes de outros 
municípios.  
 
§ 2º. A taxa de licença para ocupação do solo nas vias e logradouros 
públicos não será objeto de cobrança para as entidades e organizações não 
governamentais que utilizarem o espaço para finalidade não lucrativa e com 
renda totalmente revertida para a filantropia.  

 
  
Art. 5º. Acresce os artigos 303-A, 303-B, 303-C, 303-D, 303-E e 303-F ao artigo 
303, com a seguinte redação: 
 

Art. 303 – A. As infrações a esta Lei serão punidas com as seguintes penas: 
 

I – multa; 

II – proibição de transacionar com as repartições municipais; 

III – agravamento da multa; 

IV – suspensão ou cancelamento de benefícios fiscais. 

 

Parágrafo único. Em relação ao funcionamento de estabelecimentos são, 
ainda, previstas as seguintes penas: 

 

I – não concessão da licença; 



II – suspensão da licença; 

III – cassação da licença. 

 

Art. 303-B. A pena de multa será imposta nas hipóteses já elencadas no 
presente Código Tributário Municipal; 

 

Art. 303-C. Os contribuintes que se encontrarem em débito para com a 
Fazenda Municipal não poderão dela receber quantias ou créditos de 
qualquer natureza nem participar de licitações públicas ou administrativas 
para fornecimento de materiais ou equipamentos, ou realização de obras 
e prestação de serviço aos órgãos da Administração Municipal direta ou 
indireta bem como gozar de quaisquer benefícios fiscais. 

 

Parágrafo único. As empresas que tenham créditos a receber do erário 
municipal e não adimplirem parcelamentos realizados terão seus débitos 
tributários compensados em seus créditos, mensalmente, até quitação 
total dos valores. 

 

Art. 303-D. Independentemente dos limites estabelecidos nesta Lei, a 
reincidência em infração da mesma natureza punir-se-á com acréscimo 
de 30% (trinta por cento) e, cada nova reincidência, aplicar-se-á pena 
acrescida de 20% (vinte por cento). 

 

Parágrafo único. Considera-se reincidência a repetição de infração a um 
mesmo dispositivo pela mesma pessoa física ou jurídica, depois de 
definitiva a decisão administrativa condenatória referente à infração 
anterior. 

 

Art. 303-E. Todas as pessoas físicas ou jurídicas que gozarem de isenção 
de tributos municipais e infringirem disposições desta Lei ficarão privadas, 
por um exercício, e, no caso de reincidência, definitivamente, da 
concessão do benefício. 

 

Parágrafo único. A pena de privação definitiva da isenção só se declarará 
nas condições previstas no Parágrafo único do artigo 303-D desta Lei. 

 

Art. 303-F. Apurando-se, no mesmo processo, infração de mais de uma 
disposição desta Lei pela mesma pessoa, serão aplicadas todas as 
penalidades de forma cumulativa. 

 

Art. 6º. Acresce o artigos 351-A, ao artigo 351, com a seguinte redação: 
 



Artigo 351-A. Esta lei será regulamentada, no que couber, por decreto do 
Executivo Municipal. 

 
Art. 7º. O anexo II, passa a vigorar com a seguinte redação. 
 
 ANEXO II  
 
DA TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DO SOLO NAS VIAS E 
LOGRADOUROS PÚBLICOS 
 

ITEM TIPO DE OCUPAÇÃO Valor em 
reais 

01 Balcão, barraca pequena, mesa ou 
similares, por unidade: 
a) por dia 
b) por ano 

 
 

2,80 
 35,00 

02 “Traillers”, “hot-dogs” ou similares, por 
unidade: 
a) por dia 
b) por ano 

 
1,80 

50,00 

03 Feiras livres, por box – padrão, por local 
permitido: 
a) por dia   
b) por ano   

 
2,00 

35,00 

04 Feiras especiais, por barraca, por local 
permitido: 
a) por dia 
b) por ano 

 
 

4,40 
70,00 

05 Circos, parques de diversões, teatros e 
similares  por m² 

0,40 
 

06 Bailes, boates, festas e demais eventos 
por m² 

 
2,50 

 

07 Ocupação para fins beneficentes Isento 
 

08 
 

Outras ocupações não especificadas, por 
unidade: 
 
a) por dia 
b) por ano 

        
                    
                        

4,40 
70,00 

 
 
Art. 8º. O subitem 4, do anexo IV, passa a vigorar com a redação abaixo, 
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do anexo. 
 

4 Estabelecimentos bancários, de 
crédito, financiamento e investimento, 
de seguros, de capitalização e 
similares 

253,33 4.000,00 

 
 



Art. 9º. Fica revogado o anexo VIII. 
 
Art. 10. O valor do hidrômetro, estabelecido no anexo XVI, fornecido pela Prefeitura 
Municipal será aquele cujo valor o Município o adquirir em processo licitatório. 
 
 
Art. 11. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação. 
  

Pitangueiras, 17 de dezembro de 2013. 
 
 
 

JOÃO BATISTA DE ANDRADE 
PREFEITO 

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


