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LEI MUNICIPAL Nº. 810 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013 
 

 “Autoriza o Executivo Municipal a alterar a redação do artigo 68, bem como 

acrescentar parágrafos no artigo 89, do Código Tributário Municipal.” 

 

          O Senhor EDSON MENDES MOTA,  Prefeito  Municipal  de  Silveiras,  Estado de 

São Paulo,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  faz  saber  que  a  Câmara  Municipal  

aprovou  e  ele  sanciona  e  promulga  a  seguinte  Lei: 

 

Artigo 1º - Fica o Poder  Executivo  Municipal  de  Silveiras  autorizado  a alterar a redação  do 

artigo 68, bem como acrescentar parágrafos no artigo 89, ambos do Lei Municipal 

número 575, de 23 de Dezembro de 2003, que passarão a vigorar com  a seguinte 

redação: 

 

 Artigo 68: “Para o cálculo do imposto será aplicada a alíquota de 05% (cinco por  

cento) ”. 

 

 Artigo 89: ... 

 

 § 1º - “O contribuinte que não cumprir no disposto no artigo 82 incidirá nas 

penalidades abaixo descrita:   

I – a multa de 10% ( dez por cento) sobre o valor do débito até o décimo quinto dia 

do mês subsequente a prestação do efetivo serviço; 

II – a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito a partir do 31º dia do 

vencimento do serviço. 

III – a cobrança de jutos moratórios a razão de 1% (um por cento) ao mês, incidente 

sobre o valor devido; 

IV – a multa de 20% (vinte por cento) do valor corrigido aplicada ao contribuinte 

reincidente. 

  

Artigo 2º -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  Lei  correrão  por  conta  de  

créditos  especiais  a  serem  abertos  posteriormente. 

  

Artigo  3º  - Esta  Lei  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas   as   

disposições  em  contrário. 

 

     Silveiras, 18 de Fevereiro de 2013.. 

 

     EDSON MENDES MOTA 

             Prefeito Municipal 
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