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Adm. ~5-2008 

PREFEITURA MUNICIPAL 

AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A CONCEDER ISENCAO DE 
MULTAS E JUROS SOBRE CREDITOS 
TRIBUTARIOS INSCRITOS EM DiVIDA ATIVA 
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

0 Prefeito Municipal de Atilio Vivacqua, Estado 
do Espirito Santo, fayo saber que a Camara 
Municipal APROVOU e eu SANCIONO e 
PROMULGO a seguinte Lei: 

Art. 1• - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
conceder isenyao de multas e juros sobre creditos tributarios inscritos, all! 31 de 
dezembro de 2000, em Divida Ativa do Cadastro Mobiliario e lmobiliario do 
Municipio. 

Paragrafo unico - A isenyao de que !rata a presente Lei 
sera concedida depois de apurado o valor do principal pela Fazenda Publica 
Municipal e s6 beneficiara os contribuintes que procurarem o Departamento 
T ributario da Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua ate o dia 31 de outubro de 
2005, para quitar seus debitos. 

Art. 2" - Na forma da legislay{lo aplicavel, especialmente 
a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n• 101/2000), os contribuintes que nao se 
manifestarem ate a data-limite fixada na presente Lei estarao sujeitos a cobran<;a 
judicial, a fim de evitar o prazo prescricional tributario da Divida Ativa. 

Art. 3" - Ficam restabelecidas, nos mesmos parametres 
de 2004, as aliquotas originalmente previstas no Art. 11 da Lei Municipal n• 311/93 
(CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL), para efeito de calculo do lmposto Predial e 
Territorial Urbano-IPTU - 2005, nos seguintes percentuais sobre o valor venal do 
im6vel: 

I - 1% (urn por cento), tratando-se de terreno murado, 
segundo a definiyao feita no§ 1° do Art. 5° da Lei n• 311/93; 

II- 2% (dois por cento), tratando-se de terreno sem muro, 
segundo a definiyao feita no§ 1" do artigo 5° da Lei n• 311193; 
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Ill - 0.50% (meio por cento), tratando-se de pr9dio. 
segundo a definu;:ao da Lei n• 311/93 e a inscri<;ao no Cadastre lmobiliario da 
PMAV 

Art. 4° - Para efeltO de calculo da TAXA DE 
CONSERVAt;AO E LIMPEZA URBANA. restabelecem-se os valores cobrados no 
exercocto de 2004. expresses em UPFMAV- Unidade Padrao Fiscal do Municipio 
de Ati llo Vivacqua, de acordo com a seguinte tabela: 

Paragrafo unico - Para evitar a majorac;ao do IPTU 2005 
em ate 100%. conforme dispos1tivos legais aprovados na Legislature antenor, ficam 
revogadas as disposi9(les em contrario, especoalmente as Leis Municipais n• 
G82/04 e 683/04. ambas datadas de 30 de novembro de 2004. 

Art. s• - Esta Lei sera aplicada em con1unto com as 
normas estabelec1das na Let Mun1cipal n• 311/93 (CODIGO TRIBUTARIO 
MUNICIPAL). de 28 de dezembro de 1993 

Art. s• - Esta Lei entrara em vigor na data de sua 
publtca~o. revogadas as d•spostc;oes em contrario. 

At iho Vovacqua 17 de agosto de 2005 
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