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LEI
LEI 1517

“INSTITUI O CONCURSO DE INCENTIVO PARA PAGAMENTO EM DIA DO IMPOSTO
SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU, DENOMINADO
PROGRAMA “IPTU PREMIADO”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES, Prefeita Municipal de Aramina, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o artigo 68, inciso VI da L.O.M., DE
05/ABR/1990;
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-

Art. 1º Fica instituído o concurso de incentivo para o pagamento em dia do Imposto Sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU, denominado de Programa "IPTU PREMIADO".
Parágrafo único. O Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração,
Finanças e de Planejamento, fica autorizado a destinar valores ou adquirir os bens necessários
à realização dos sorteios dos prêmios, na forma desta Lei.

Art. 2º Os prêmios disponibilizados pelo Município para serem sorteados e as datas da
realização dos concursos referentes ao Programa "IPTU PREMIADO", serão definidos por
Decreto do Executivo Municipal, com ampla divulgação na imprensa local e no site da
Prefeitura de Aramina através do endereço http://www.aramina.sp.gov.br.
§ 1º. Os prêmios objeto dos sorteios do Programa "IPTU PREMIADO", poderão ser em
dinheiro, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, brinquedos e afins, que poderão ser previamente
fixados para todo o ano ou escolhidos para cada sorteio, observado o limite legal dos gastos
previstos para o evento anual.

Art. 3º. Para a organização do concurso Programa "IPTU PREMIADO" será nomeada, através
de Portaria, uma Comissão de Administração, que deverá contar com no máximo 05 (cinco)
membros, e que terão as seguintes atribuições:
I - zelar pelo cumprimento do disposto nesta Lei e seus regulamentos;
II - orientar e dirimir as dúvidas dos participantes do Programa "IPTU PREMIADO";
III - organizar os eventos de premiação;
IV - proceder à notificação do contribuinte para a comprovação de sua regularidade perante o
fisco e retirada do prêmio;
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V - verificar a documentação apresentada pelo contribuinte, informando ao Secretário de
Administração, Finanças e Planejamento, quanto a sua regularidade ou não;
VI - homologar os sorteios e divulgar o nome dos premiados, no momento da apuração, bem
como, proceder à publicação na imprensa local;
VII - solicitar ao Secretário de Administração, Finanças e Planejamento o encaminhamento do
prêmio não reclamado no prazo legal, ao Fundo Social de Solidariedade, pelo não atendimento
ao previsto no inciso IV deste artigo;
VIII - apreciar preliminarmente os recursos apresentados, com parecer ao Secretário de
Administração, Finanças e Planejamento, que decidirá sobre o feito, em grau superior; e
IX - elaborar relatório geral do concurso Programa " IPTU PREMIADO", que deverá ser
entregue ao Secretário de Administração, Finanças e Planejamento, 05 (cinco) dias após cada
sorteio.

Art. 4º. Poderão participar do sorteio dos prêmios, a que se refere esta Lei, todos os
contribuintes do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o locatário
do imóvel, desde que compromissado ao pagamento do IPTU através de cláusula contratual, e
que estiverem rigorosamente em dia com o pagamento do IPTU do imóvel sorteado, possuindo
mais de um imóvel, deverão estar igualmente em dia, sendo que, no caso de proprietários e
possuidores a qualquer título, esses deverão estar devidamente inscritos no Cadastro Fiscal do
Município.
§ 1º. Tratando-se de locatário, este somente poderá receber o prêmio, se provar estar
compromissado ao pagamento do IPTU do imóvel locado, através de contrato devidamente
assinado com o locador, devendo ainda exibir o carnê do IPTU do exercício, com as parcelas
pagas, a se verificar estar aquele em dia com os pagamentos e não existirem débitos de anos
anteriores.
§ 2º. Em não havendo disposição contratual ao pagamento do IPTU pelo locatário, mesmo que
esse o faça, o prêmio deverá ser pago ao proprietário do imóvel, cujas obrigações deverão ser
resolvidas pelas partes, sem qualquer responsabilização do Município por dano a quaisquer
das partes e a terceiros.
§ 3º. Tratando-se de possuidores a qualquer título, aqueles deverão comprovar sua posse,
através de instrumento legal ou título hábil.
§ 4º. O contribuinte com débito tributário parcelado poderá participar do sorteio e receber o
prêmio respectivo, desde que comprove estar rigorosamente em dia com o pagamento das
parcelas vencidas e, neste caso, também deverá comprovar estar em dia com o imposto do
ano em curso.
§ 5º. No caso do contribuinte do IPTU e locatário compromissado contratualmente ao
pagamento do IPTU que for pessoa jurídica, o prêmio será pago ao representante legal da
empresa, mediante a exibição do contrato social e suas alterações, com as fotocópias dos
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documentos do representante, que assumirá toda e qualquer responsabilidade, civil e criminal,
pelos seus atos, com relação a empresa e terceiros.

Art. 5º. Estarão impedidos de participar dos sorteios e ao recebimento de qualquer prêmio do
Programa "IPTU PREMIADO", os proprietários ou possuidores a qualquer título e os locatários
devidamente compromissados ao pagamento do IPTU, que tiverem débitos de IPTU, inscritos
ou não em dívida ativa, ou pendências judiciais relativas a exercícios anteriores.
§ 1º. Também não fará jus ao recebimento do prêmio o contribuinte que não estiver
rigorosamente em dia com os pagamentos dos débitos tributários objeto de parcelamentos
autorizados pelo fisco, inclusive, com a parcela vencida até o último dia útil do mês anterior à
data da realização do sorteio.
§ 2º. Não poderão participar dos sorteios do Programa "IPTU PREMIADO":
I - o Prefeito, o Vice-Prefeito Municipal e seus respectivos parentes em linha reta de 1º grau;
II - os Vereadores;
III - Secretários Municipais e ocupantes de cargos em comissão da Prefeitura e da Câmara
Municipal;
IV - os membros da Comissão Organizadora do Programa "IPTU PREMIADO", nomeados
através de Portaria;
V – o Procurador Jurídico do Município;
VI - os proprietários e/ou compromissários de imóveis com as seguintes especificações:
a) que possuam isenção do IPTU estabelecida por Lei Municipal;
b) que estejam com a exigibilidade de IPTU suspensa por recurso Administrativo, judicial ou a
pedido apresentado por contribuinte;
c) que possuam benefícios fiscais concedidos por Lei, contemplados com a imunidade tributária
prevista na Constituição Federal, incluindo-se as áreas urbanas sem melhoramentos e áreas
em comodato e outros a ser definido através de Decreto expedido pelo Chefe do Poder
Executivo;
d) Imóveis pertencentes a órgãos da Administração Pública direta, indireta, autárquica e
empresas públicas.
Art. 6º. O contribuinte cujo imóvel não esteja devidamente inscrito em seu nome no cadastro
imobiliário, somente fará jus ao recebimento do prêmio, se comprovar a titularidade sobre o
imóvel, através de documento formal escrito, hábil a transferência do bem para seu nome.
Art. 7º. Os valores e bens a serem sorteados durante o ano, não poderão ultrapassar o
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
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§ 1º. O valor, a que se refere o caput deste artigo, poderá ser atualizado, monetariamente, por
Decreto, pela variação da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP.
§ 2º. Os prêmios poderão ser pagos em pecúnia, em bens ou direitos, conforme previsto no §
1º desta Lei.
§ 3º. Poderão também, a critério do Secretário de Administração, Finanças e Planejamento e a
título de ilustração, serem feitas citações e divulgações de bens cujos valores sejam
equivalentes aos dos prêmios a serem sorteados.
§ 4º. Os valores dos prêmios distribuídos pelo Programa "IPTU PREMIADO" serão calculados
em valores líquidos e eventuais tributos incidentes deverão ser deduzidos e seu recolhimento
deverá ser feito pela Comissão de Administração do Programa "IPTU PREMIADO".

Art. 8º. O sorteio para a premiação do Programa "IPTU PREMIADO" acontecerá no mês de
dezembro de cada ano, na forma regulamentada através de Decreto, com ampla divulgação na
imprensa local e no site da Prefeitura de Aramina através do endereço
http://www.aramina.sp.gov.br.

Art. 9º. O direito aos prêmios não reclamados prescreverá em 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data de recebimento da notificação da Comissão. Após esse prazo, o prêmio cujo
direito está prescrito, será destinado ao FUNDO SOCIAL deste Município.

Art. 10. Será admitida a interposição de recurso no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a
partir do dia seguinte àquele em que se realizou o sorteio dos prêmios.
Parágrafo único. Os recursos deverão ser apreciados pela Comissão de Administração do
Programa "IPTU PREMIADO", com parecer ao Secretário de Administração, Finanças e
Planejamento, que deverá decidir a questão em grau superior, não cabendo novo recurso na
esfera administrativa.

Art. 11. Os contribuintes contemplados em quaisquer das modalidades de premiação, poderão
ceder seus nomes, direito de imagem e voz, de forma gratuita, à divulgação publicitária do
evento, devendo a Comissão de Administração do Programa "IPTU PREMIADO" providenciar
os documentos necessários e autorizadores à sua divulgação.

Art. 12. Esta Lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo.
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Art. 13. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações próprias
constantes do orçamento.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação.
Aramina/SP, em 17 de junho de 2019.

DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES
Prefeita Municipal

LEI 1518

“AUTORIZA O MUNICÍPIO ESTABELECER REGRAS PARA IMPLANTAR SISTEMA DE
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, TARIFAS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS POR MEIO
DE PAGAMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO OU DE CRÉDITO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES, Prefeita Municipal de Aramina, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o artigo 68, inciso VI da
L.O.M., DE 05/ABR/1990;
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei :Artigo 1º.Fica autorizado o Poder Executivo a implantar sistema de arrecadação de impostos,
taxas, contribuição de melhoria, dívida ativa de natureza tributária ou não (ajuizada ou
administrativa), e as demais receitas e tributos municipais através de cartão de crédito ou
cartão de débito.
Parágrafo Único. Nos pagamentos de tributos municipais e demais receitas municipais
realizados pelo cartão de crédito ou débito, o Poder Executivo fica autorizado a acrescentar a
taxa de administração da operadora ao valor principal da cobrança, de modo a não causar
perda na arrecadação e/ou renúncia de receita por parte da municipalidade.

Artigo 2º.Fica autorizado o recebimento pelo Município dos tributos descritos no artigo 1, de
forma parcelada, em 10 (dez) vezes no cartão de crédito, com os acréscimos que a legislação
tributária Municipal vigente fizer incidir no caso de pagamento parcelado e de acordo com o
mínimo de parcelas possíveis, sendo valor mínimo de cada parcela correspondente a
R$50,00 (cinquenta reais)
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Parágrafo Único. A parcela única do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), por já incidir
desconto, não poderá ser parcelada.

Artigo 3º.A modalidade de recebimento através de pagamento via cartão de débito ou de
crédito não substitui ou inviabiliza nenhuma das demais formas de extinção do crédito
tributário previsto no artigo 156 do Código Tributário Nacional.

Artigo 4º.Fica autorizado o Poder Executivo a contratar, credenciar ou firmar convênios com
operadoras que forneçam mecanismos e ferramentas para executar e auxiliar no serviço de
arrecadação dos tributos e demais receitas municipais, de que trata essa lei, através de
cartão de crédito ou cartão de débito.

Artigo 5º.As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação
orçamentária própria, consignada no orçamento vigente, suplementado, se necessário.

Artigo 6º.Esta lei será regulamentada por Decreto, no que couber, pelo Poder Executivo.

Artigo 7º.Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Aramina/SP, em 17 de junho de 2019.

DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES
Prefeita Municipal

LEI 1519

“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE
ARAMINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES, Prefeita Municipal de Aramina, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o artigo 68, inciso VI da
L.O.M., DE 05/ABR/1990;
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
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Artigo 1º. Fica denominado “IRENE TEIXEIRA SCANDIUZZI”, o imóvel público sede do
Conselho Tutelar de Aramina/SP, localizado na Rua Rouxinóis, nº 85, Jardim Anésio
Scandiuzzi, nesta cidade.
Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações
próprias do orçamento vigente.

Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Aramina/SP, em 17 de junho de 2019.
DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES
Prefeita Municipal

LEI 1520

“INSTITUI O PROGRAMA DE BENEFÍCIOS FISCAIS ESPECIAIS DE ARAMINA, NA FORMA
QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES, Prefeita Municipal de Aramina, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o artigo 68, inciso VI da
L.O.M., DE 05/ABR/1990;
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:Artigo 1º- Fica instituído no município de Aramina, o Programa de Benefícios Fiscais
Especiais, destinado a promover a regularização e recuperação de créditos do município,
decorrentes de débitos relativos a tributos municipais devidos até 31 de dezembro de 2018,
lançados ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade
suspensa ou não.
§1º– A regularização e recuperação de créditos tributários do Município serão decorrentes
dos débitos de contribuintes relativos a tributos, impostos, taxas, inclusive decorrentes de
Poder Polícia, contribuições, tarifas, preços públicos e, de uma forma geral, todos os débitos
tributários de quaisquer naturezas.
§2º– O presente programa tem também a finalidade de recuperação de empresas que atuam
no município e de contribuintes pessoas físicas em inadimplência.
Artigo 2º- Os débitos relativos a tributos e demais créditos municipais poderão ser quitados
em, no máximo 18 (dezoito) parcelas iguais, mensais e sucessivas, devendo ser observado o
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valor mínimo por parcela, de R$ 50,00 (cinquenta reais) para o contribuinte pessoa física e de
R$ 100,00 (cem reais) para o contribuinte pessoa jurídica.
Artigo 3º - Os débitos do sujeito passivo serão consolidados segundo a natureza do tributo,
com data base de 1º de Janeiro de 2019.
§1º - A consolidação consistirá na apuração do valor originário mais atualização monetária
incidente, na forma da legislação vigente.
§ 2º - Os juros e as multas incidentes sobre a dívida serão 90% excluídos do valor do débito
inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro de 2018 para pagamento a vista, e, para
pagamento parcelado na forma do artigo 2º desta Lei, conforme tabela abaixo:
Forma de Pagamento

% exclusão

À vista

90%

03 vezes

60%

06 vezes

50%

12 vezes

30%

18 vezes

20%

Artigo 4º - O valor da dívida ativa de cada contribuinte será atualizado na forma preconizada
no artigo anterior, calculando-se a atualização monetária sobre o valor originário.
Artigo 5º - O Poder Executivo procederá ao recálculo da dívida ativa do Município, após a
exclusão dos juros e das multas, emitindo nova relação de devedores, fazendo-se a
compatibilização dos valores no balanço geral do Município.
Parágrafo único – Os contribuintes que não fizerem adesão ao Programa (art. 9º) ou dele
forem excluídos, não aproveitarão os benefícios previstos nesta lei.
Artigo 6°- A adesão ao Programa sujeita o contribuinte a:
I – Confissão irrevogável e irretratável dos débitos existentes pelo seu valor integral, que terá
efeito de interromper a contagem do prazo prescricional dos débitos, nos termos da legislação
vigente.
II – Aceitação plena de todas as condições estabelecidas;
III – Pagamento regular e tempestivo das parcelas do débito incluído no Programa;
IV – Desistência da Ação Judicial, quando o débito incluído no Programa estiver “sub judice”
ou desistência de impugnação ou recurso administrativo acaso interposto.
Artigo 7º - Havendo atraso no pagamento de qualquer parcela, serão cobrados:
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I - multa de 2% (dois por cento) ao mês;
II - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, proporcional aos dias de atraso.
Artigo 8° - O parcelamento será rescindido pela inobservância de qualquer das seguintes
condições:
I -Inadimplência no pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas relativas ao programa ou
apuração;
II - fiscalização da prática de qualquer ato doloso ou fraudulento tendente a subtrair do Erário
Municipal, no todo ou em parte, tributo que devia recolher na condição de contribuinte ou
responsável.
Parágrafo único - A rescisão do parcelamento implicará na exigência de saldo do débito
tributário mediante inscrição em dívida ativa, quando for o caso, e consequente cobrança
judicial, cobrança extrajudicial, protesto, inclusão nos órgãos de proteção de crédito ou sua
retomada, restabelecendo-se em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na
forma da legislação aplicável, inclusive juros e multas.
Artigo 9º - O prazo de adesão ao Programa será até dia 30 de agosto de 2019, podendo ser
prorrogado mediante expedição de Decreto por até 60 (sessenta) dias, no máximo, em
consonância com o interesse público e a conveniência administrativa.
§1º - A adesão dar-se-á mediante a provocação do contribuinte, através de requerimento
padrão a ser fornecido pelo Poder Público e instituído pelo departamento de Planejamento e
Finanças.
§2º - Quando se tratar de pessoa física, o pedido de adesão deverá ser instruído com cópia
da cédula de identidade e do Cadastro de Pessoa Física do contribuinte.
§3º - Quando se tratar de pessoa jurídica, o pedido de adesão será instruído com cópias dos
seus atos constitutivos e comprovação de tratar-se o requerente do seu representante legal.
Parágrafo único – A adesão ao parcelamento dos débitos tributários, tanto para pessoa física
como para pessoa jurídica, deverá ser acompanhada de qualquer título que prove a relação
de domínio útil ou propriedade do bem em questão.
Artigo 10° - Esta lei poderá ser regulamentada por Decreto, no que couber, pelo Poder
Executivo.
Artigo 11° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Aramina/SP, em 17 de junho de 2019.
DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES
Prefeita Municipal
AUDIÊNCIAS
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