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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

Oficio N. 

Assunto 

Serviço 

LEI Wº- 313 ---------

Cria o Impôsto 'rerritorictl Rural e dispõe sôbre 
sua cobrança..-

,, Cdmara Municipal de ;3anta Luz:i'3. decreta e eu sanciono a se-

gLlinte lei: 

!!.rt. lº- - Fica instituída a cobrança do Impôs to 'l'erritorial Ru

ral, é~Ue incidirá sôbre os terrenos rurais, de domínio privado, tendo-se 

em vista o seu valor real, 

Parágrafo único - Para a cobrança do Impôsto, deduzem-se as 

construções, as benfeitorias e as matas conservadtts, existentes na zona 
--------·~ ----·-·----·-

rural, 

l!.rt. 2º- - lesponde pelo L'llpôsto o proprietário, o arrendatário, 

. - d . , 1 1 . -~ 1 ou pOSSlllCLOr o l[QQ\re ' é:1. ;_ll1.ii (1ue1~ L.luU o .. 

_:crt. '.5º- - Para fim do Lrnpôsto, as terras se classificam em: 

ct) de cultura e de pastagem tratada ou formada; 

b) de 9astagem natural, ca'llpo, cerrado e outras espécies. 

,1.rt. tiº- - Para o cálculo do Impôsto, serão observadas as se -

guintes alí'1uotas: a) 1,2~; para as terras de cultura e de ~1astagem tra -

tada. ou formada; 

b) l,5;b para as terras de pastagem natural, campo, cerrado e 

de outras es oé oi es. 

Parágrafo único - .n.s alíquotas de que trata êste artigo serão 

aplicadas sôbre o valor de cafü.1 gleba, segundo sta classificação, achado 

em lançamento, periodicamente revisto, ou decorrente de trctnsmissão, quer 

por ato "inter-vivos", quer por "causa-;11ortis"' • 
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.u't. 5º- - O lançamento do Imoôsto será feito abrindo-se uma ins-

crição para cada contribuinte, da qual c'.:>nstem: 

formada; 

I - O nome do contribuinte e o número de sua ins criçifo; 

II- Local de s ituaç6:o do imóvel; 

(][ll[I- Denomi ração do imóvel ; 

IV- ÍU'ea e valor das terras de cultura e de pastagem tratada ou 

V- ÍU'ea e valor das terras de pastagem natural, campo, cerrado 

e de outras espécies; 

VI- ;rotal do Impôsto devido anualmente e sua quitação. 

ccrt. 6º- - Promovida a insvrir;t\o inicial de todos os resnonsáveis , " 

pelo Irnpôsto 'l'erritorial fümal, os novos lançamentos de contribuintes se-

rifo feitos; 

I - For declaração escrita do proprietário, ou de quem ocupe o 

imóvel, em se tratando de propriedade ainda não inscritas; 

II - No ato da arrecadação do Impôsto sôbre ;l'ransmissão de Pro

priedade Imóvel "Inter-Vivos", abrindo-se o lançamento em nome do adqui

rente e cancelé\ndo-se ou modificando o existente em nome do transmitente; 

III - E vista dos processos de inventários e arrolamentos ou de 

formais de partilha, quando se tratar de transmissão "causa-mortis''; 

IV - Em decorrência de divisão de propriedade em comum, á vis

ta dos processos resnectivos ou das escrituras públicas ou escritos par

tia ulares levados a registro 9 

Art. 7º- - .3erâo feitas alterações nos lançamentos, iua11to á área 

ou quanto ao valor inscritos; 

I - Por ocasião de revisão geral; 

II - 3m virtude de medição judicial ou extra-judicial do imó-

vel, neste caso, se procedida por profissional habilitado, devidamente 

registrado no conselho Regional de ii:ngenl1"1ria e Arquitetui·a; 

~ 
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III - Cl,uillldo provida a reclamação do contribuinte fundada 

em provas e docurnentos que mereçam fé pública. 

Parágrafo único - NG'.o será provida re clam21qão, e; u.ando o 

valor do lanqame nto pro venlla de tít nlo de aquis iqão, de avaliação judi-

cial definitiva ou de promessa de compra e venda irrevogável do imóvel • 

. :Lrt. 8 º- - Ho caso de condomínio, cada condômino será lQnqado 

l)ro porcion'3.lmente <1 área real ou ideal r;ue possuir na propriedade. 

Art. 9º- - Para a correção de êrros e enganos nos lançamentos 

e pct.ra a atualização dos valrires das propriedades, far-se-á a sua revisão 

geral, q_ue abrangerá tôdas as propriedades, excetuadas 'l.penas as que te-

nham sido objeto de transmissd'o há menos de um ano da data do início dos 

trabalhos de revisão. 

Pur6.g1~a.fo lmico - ~.Ja f'ixacão dos valores básicos l)ara a re-
~· ~ -

visão, para cada qualidade de terra, ter-se-ão em co nsfuderai!il'l'.O: •3.S tran§_ 

missões recentes d e terras de igual categoria e localizaqG'.o, a produti-

viüade do solo, a possibilidade rrnüor ou menor a.e seu ç•provei tairento eco-

nômico, a disttmcia dos centros urbanos ou dos mercl';.dos de produqão, a 

existência c1e obras e benefícios custeados por entidades DÚl)licas e a 

ocorrência renatida de s§ca ou inundação. 

Art. 10 - l'rocedida a revisão, dar-se-ú ciência ao corrtribuig_ 

te de seu resllltado, :>Or meio de aviso icessoal ou nor edital afixado li! em 

lugar público de facil o.cesso, fixando-lhe o prazo de 20 dias para a a

presentação de defesa escrita. 

;Lrt. 11 - ,~ apreciaqB:o da reclamação, no caso de revisão ge

ral, será feita por um-:i. comissão composta de um elemento indicado pelo 

Prefeito, de um indicado pela Câr.1ara de Vereadores e outro representante 

de enti.dade de classe q_ue co ng;regue, pelo merros, 100 associados pro prie

tários rurais. Os trabalhos da comissão serão gratúitos e considerados 

relevantes. 
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Farágrafo Ú•üco - . .;. decisão da comissão tornar-se-á definitiva 

e respeitada nelas partes, se contra el:'J. não fôr manifestado recurso á 

Câmara iiunicipal no Drazo de 20 dias a contar de seu conhecimento. 

iJ't. 12 - o Impôsto 'I'erri torial ,:~ural será ]Ylgo, anualmente, de 

uma só vez, ité o dia 30 de junho, podendo, no entanto, quando a contri

buição fôr sunerior a Cr,;i5.000,00, ser recolhido em duas prestações ven

cíveis a 30 de junho e 31 de outubro. 

Parágrafo único - No caso de transmissão do imóvel, será exigi- .... !~ 

da a sua :1u itação total de todo o exercício, ainda que não ven~da algUill9. 

das prestações, bem como da dívida ativa do Imp6sto, que existir. 

,li't. 13 - '"ªfalta. do pagamento do Impôsto ou seu recolhimento 

del)ois de vencido o prazo, será Aele exigido com o acréscimo da multa de 

20 (vinte por cento). 

Art. 14 - Se na divis!lo ou demarcação da propriedade, inventário 

ou alienagão, como na sua mediçô'o, fôr encontrada área maior do c:ue a 

lançada, será exigido o impôs to sôbre a diferença, agravado de multa, to

mando-se por base o valor médio do hecto.re lançado e os anos de inscrição 

do contribuinte. 

Art. 15 - .Ficará sujeito á multa de Gr\1200 ,oo a Cr\?2.000 ,OO o 

contribuinte do Impôsto Territ.orial i'lural que: 

I - 3oaegar área ou valor de propriedade rural, ao fazer.;.se o 

lançamento; 

il, - Sub'traj,l' íl.Q con.hecimen.to Qa Prefeiturill. at.o ou coo.trato sô-

1 \ 

''\IA~ íl!)\w, 
~~ii~i~I~~~\~ ~~ 
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Parágre,fo ún.ico - ,e decisão da comissão tornar-se-á definitiva 

e respeitada pelas partes, se contra ela nil'.o fôr manifestado recurso_._: á 

Câmara :1iunici pal no nrazo de 20 dias d con-t<ir de seu conhecimento. _:•\ 

Art. 12 - O Imnôsto T'erri tori•:1l :iural será p•1go, anualmente, de 

uma_ só vez, ·1té o dia 30 de junho, podendo, no entanto, quando a contri

buição fôr superior a cr:;•5.000,00, ser rec0llüdo em duas prestações ven

cíveis a 30 de junho e 31 de outubro. 

rar·ágr·aí'o úr1lc•) .... T1To caso de tri.irtsn1is são do imóvel, será exigi- ... r 

da a sua quitação total de todo o exercício, ainda que não ven\ll.ida alguma 

das prestaqões, bem como da dívida ativa do Impôs to, que existir. 

11rt. 13 - 'ia falta do pagamento do Impôsto ou seu recolhimento 

de1xiis de vencido o prazo, será Aele exii:êido com o acrésriimo da multa de 

20 (vinte por cento). 

Art. 14 - Se na divisão ou demarcação da propriedade, inventário 

ou alienação, como na sua mediçJo, :fôr e, J0ntrada área IW-.lior do c;ue a 

lançada, será exigido o impôsto sôbre a di:ferença, agr"tvado de multa, to

mando-se por base o valor médio do hectdre lanç ido e os anos de inscrição 

do contribuinte. 

i!.I't. 15 - c"icará sujeito á multa de Cr,,200 ,oo a or;c.2.000 ,oo o 

contribuinte do Impôsto Territ"Jrial rlural que: 

I - 3oaegar área ou valor de propriedade rurul, ao fazer.;..se o 

lançamento; 

II - Subtrair ao conhecimento da Prefe.i tura ato ou contrato sô

bre e~ ue incida o Impôs to; 

III - Falsificar ou ad. Úl terar conhecimento de arrecadação, certi

dão, guia ou qualquer documento relacionado com o Impôsto; 

IV - Iludir ou tentar iludir os a(l;entes do fj_sco, em proveito 

próprio ou de outrem, vis oodo fugir ao pagamento do Impôs to ou diminuir 

o seu gravame. 

--
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Art. 16 - Não estão sujeiiltos ao Impôs to: 

I - Os imóveis pertencentes a: 

a) a União, Estado ou I1íunicípio, bem como a suas aut,J.r[luia13"; 
-"'' 

b) a instituições de educaqão e de assistência social, a parti-

dos políticos, que empreguem suas rendas integralmente no País, 

nos respectivos fins; 

c) a templos de qualquer culto; 

d) a instituições de caridade, J1ospitais e casas de saúde, que 

prestem ser\~Ço gratúito á pobreza. 

II - O s:í.tio de até 20 hectares, exnlorado pelo proprietário, 

só ou com 0 concurso de pessoas da família, desde p•ie nêle mantenha re

sidencia habitual e nuo tenha outro imóvel; 

III - O imóvel de valor até Cr,ilO .oco ,00 de propriedacie de 

quem niro seja possuidor de outro imóvel; 

IV - O ãimóvel utili:ê:ac1o nura uzina e ínstal'ições comni!:ementa-

res de ::-rodução, transf0rr11a~üo e dístribaic2í.o de enér::;ia elétrica. ' -

V - A área ocur:rcida em cecm:;o de esporte ou pare. paus o de av'iuo. 

Art. 17 - -~n11uan to não se pro ceda 6 revi suo geral, prevalecerão 

os lançamentos até agora mantidos pelo 3staclo, a~Jlicaclas sôbre os valo -

res deles constantes as alíe>,uotas dêsta lei. 

entr'irá 

;,rt. 18 - Hevogadas as dis]'osiqões em contrário, a presente lei 

em vüwr a V! de~118iro de 1962. 

;ºrefei tuf~/ lLLJh:l'Pfi-n31·. de '-'anta.· !Já' iz~a, 1f de o/~.zembro de. 19.61, 
' 1) .• ~-1-; . ) t ( l 

/ ---- 1 / r \ , ~-. / l /, / 
1 / ~ Y 1-À:'. L i-\Sc~( (~~.s~-f ~ , . .L~'V __ J __ J_~/ 
\J e/~ \ - Prefeito híuU,.icipal -, , /// 

~~--a ,~A ~. .. /· . ~· 
----------=-:::;et;;io-=--(,/7·~ 
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