
 

 

-: LEI COMPREMENTAR Nº. 04/14 :-  
 
 

Dispõe sobre: Altera redação dos §s 1º e 2°, acrescenta §s 3º e 4º no art. 109 e 
altera a redação dos §s 4º e 5º, do art. 223, da Lei Complementar nº 05, de 

19/12/2013, que dispõe sobre: Institui o Sistema Tributário do Município de 
Pirapozinho – SP., e dá outras providências. 

 
ORLANDO PADOVAN , Prefeito Municipal de Pirapozinho, Estado de São Paulo, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por leis em vigor; Faz saber que a Câmara Municipal de 
Pirapozinho aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
 

   Art. 1º. Fica alterada a redação dos §s 1º e 2°, da Lei Complementar 
nº 05, de 19/12/2013, publicada no Jornal “O Imparcial” de Presidente Prudente – 
SP., na data de 20/12/2013, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

    Art. 109. (...)  
 

    § 1º.  Obedecidos os elementos constantes do artigo anterior, o 
valor venal será apurado mediante avaliação a ser realizada pela Comissão 
Especial, nomeada pelo Prefeito para este fim, composta obrigatoriamente por 
03 (três) servidores estáveis, e o valor venal apurado será atribuído 
anualmente ao imóvel para o dia 1º de janeiro do exercício a que se referir o 
lançamento. 

 

   § 2º.  Não sendo expedido o Mapa de Valores Genéricos, os valores 
venais dos imóveis serão atualizados, através de Decreto, com base nos índices 
oficiais de correção monetária divulgados pelo Governo Federal. 
 

   Art. 2º. Ficam acrescentados os §s 3º e 4º, no art. 109, da Lei 
Complementar nº 05, de 19/12/2013, publicada no Jornal “O Imparcial” de 
Presidente Prudente – SP., na data de 20/12/2013. 
 

   § 3º. O Mapa de Valores Genéricos, atualizada pela Comissão através 
de avaliação, deverá ser editado pelo Prefeito mediante Decreto. 

 

    § 4º.  Eventuais distorções de valores lançados em desconformidade 
com os parâmetros do artigo 108 poderão ser retificados pela Comissão, mediante 
Laudo de Avaliação, dentro do próprio exercício, mediante requerimento do 
interessado, ou de ofício. 
 

   Art. 3º. Fica alterada a redação dos §s 4º e 5º, do art. 223, da Lei 
Complementar nº 05, de 19/12/2013, publicada no Jornal “O Imparcial” de 
Presidente Prudente – SP., na data de 20/12/2013, que passam a vigorar com a 
seguinte redação: 



 

 

 

   Art. 223. (...)  
 

§ 1º. (...) 
 
§ 2º. (...) 
 
§ 3º. (...) 
 
§ 4º.  As Microempresas – ME efetuarão o pagamento no percentual 

de 30% (trinta por cento) do valor da Tabela IV, anexa a esta Lei. 
 

§ 5º. Os Micros empreendedores Individuais – MEI e profissionais 
autônomos, exceto o serviço de taxi ou "lotação" prestado por profissional 
autônomo, efetuarão o pagamento no percentual de 8% (oito por cento) do valor da 
Tabela IV, anexa a esta Lei.  
  
    Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos à 1º de janeiro de 2014.  
      

 
PM – Pirapozinho, 19 de agosto de 2014. 

 
 
 
 

ORLANDO PADOVAN 
PREFEITO 


