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Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

lnstitui o Código de Defesa do Contribuinte

Municipal (CDCM) no município da Estância

Turística de Ribeirão Pires e dá outras

providências.

A GÂMARA MUNIGIPAL DA ESTÂNGIA TURíSNCA DE RIBETRÃO PIRES

APROVOU:

CAP|TULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 10. A presente lei institui o Código de Defesa do Contribuinte

Municipal (CDCM), regulando direitos, garantias e obrigaçôes do contribuinte, no

município da Estância Turística de Ribeirão Pires.

Parágrafo Único - A presente lei é editada em atendimento aos

princípios relativos à ordem econômica, à função social da legislaçao tributária e o

respeito à dignidade humana, preconizados pelo Constituiçâo Federal.

Art. 20. São objetivos do prêsente Código de Defesa do Contribuinte

Municipal (CDCM):

| - promover o bom relacionamento entre a Secretaria Municipal de

Finanças e o contribuinte, baseado na cooperação, no respeito mútuo e na parceria;

ll - proteger o contribuinte contra o exercício abusivo do poder de

fiscalizar e de cobrar tributos instituídos em lei;
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lll - assegurar a ampla defesa dos direitos do contribuinte no âmbito

processo administrativo Íiscal municipal em que tiver legítimo interesse;

lV - prevenir e reparar os danos decorrentes de abuso de poder por

parte do Município na fiscalização e na cobrança de tributos de sua competência;

V - assegurar a adequada e eficaz prestação de serviços gratuitos de

orientação aos contribuintes.

Art. 30. Para efeito do disposto neste Código, contribuinte é a pessoa

natural ou jurídica que tenha obrigaçâo de recolher o tributo.

Parâgralo Único - Aplicam-se, no que couber, as disposições deste

Código de Defesa do Contribuinte Municipal (CDCM) a qualquer pessoa, física ou

jurídica, privada ou pública que, mesmo não sendo contribuinte, relacionar-se com a

Administração Tributária Municipal em sua atividade de Íiscalização e cobrança de

tributos.

CAPiTULO I DOS D|RE|TOS, GARANTTAS E OBRTGAçOES DO CONTRTBUTNTE

Art. 40. São direitos dos contribuintes:

| - o adequado e eficaz atendimento pela Secretaria Municipal de

Finanças,

ll - a igualdade de tratamento, com respeito e urbanidade;

lll - a identificação do servidor na sede da Secretaria Municipal de

Finanças e nas ações de fiscalização;

lV - o acesso a dados e informações, pessoais e econômicas, que a

seu respeito constem em qualquer espécie de fichário ou registro, informatizado ou

nâo, dos órgãos integrantes da Secretaria Municipal de Finanças;

V - a exclusáo do registro de dados comprovadamente incorretos;

Vl - a obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou

pareceres constantes de registros ou autos de procedimentos de seu interesse em

poder da Administração Pública municipal, salvo se a informação solicitada estiver
protegida por sigilo, observada a legislação pertinente;

Vll - a efetiva educação tributária e a orientação sobre procedimentos

administrativos;
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Xlll - a recusa a prestar informaçÕes por requisição verbal, caso prefira

notificaçâo por escrito;

lX - a nâo-obrigatoriedade de pagamento imediato de qualquer

autuaçáo e o exercício do direito de defesa, se assim o desejar;

X - a ciência formal da tramitação de processo administrativo-fiscal de

que seja parte, o acesso ao mesmo no órgão ou repartiçáo fiscal e a obtenção de

cópias dos autos, mediante ressarcimento dos custos da reprodução;

Xl - a preservação, pela Secretaria Municipal de Finanças, do sigilo de

seus negócios, documentos e operaçÕes, exceto nas hipóteses previstas na lei.

Art. 50 São garantias do contribuinte:

I - a exclusão da responsabilidade pelo pagamento de tributo e de

multa náo previstos em lei;

ll - a obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da

duplicidade de instância no contencioso administrativo-tributário, assegurada, ainda,

a participação paritária dos contribuintes no julgamento do processo na instância

colegiada;

lll - a liquidação antecipada, total ou parcial, do crédito tributário

parcelado, com reduçâo proporcional dos juros e demais acréscimos incidentes

sobre a parcela remanescênte.

Art. 60. Sáo obrigações do contribuinte:

| - o tratamento, com respeito e urbanidade, aos funcionários públicos

da Secretaria Municipal de Finanças;

ll - a apuração, declaração e recolhimento do imposto devido, na

forma prevista na legislaçáo;

lll - a manutenção, junto à repartição fiscal, de informações cadastrais

atualizadas;

lV - cumprir as obrigações acessórias relativas à prestação de

informaçÕes previstas na legislaçâo, bem como as notiÍicaçôes relativas à prestação

de informações, mediante o envio de arquivos eletrônicos a endereços virtuais da

Secretaria Municipal de Finanças, de propriedade do ente responsável tributário,

criados especialmente para essâ finalidade, segundo a disciplina pertinente.
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Art. 70. A Secretaria Municipal das Finanças atuará em obediência aos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade,

finalidade, interesse público, eficiência e motivação dos atos administrativos.

Art. 80. A certidão positiva com efeito de negativa será fornecida pela

Secretaria Municipal de Finanças na ocorrência das seguintes hipóteses:

| - Existência de débitos administrativos tributários e não tributários que

estejam com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 do Código Tributário

Nacional;

ll - Existência de débitos tributários e náo tributários inscritos em dívida

ativa, que estejam com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 do Código

Tributário Nacional, ou garantidas por penhora idônea constituída em ação judicial

de execução fiscal;

lll Existência de decisão judicial determinando a expedição da certidão.

Parágrafo único Na hipótese do inciso lll, constará no rodapé da certidão que sua

expedição decorreu de decisão judicial, bem como as informações relativas à

procedência da decisão judicial.

CAPíTULO rV DAS D|SPOS!çÕES FtNAtS

Art. 90. Os direitos, as garantias e as obrigações previstos neste

Código de Defesa do Contribuinte Municipal (CDCM) não excluem outros

decorrentes da legislação ordinária e complementar ou outros atos normativos

expedidos pela Prefeitura da Estância Turística de Ribeírão Pires, bem como os que

derivem da analogia e dos princípios gerais do direito.

Art. í0. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposiçóes em contrário.

Art. 1 1 O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber, para

sua fiel execução.

Sala 'Roberto Bottacin Moreira", 05 de setembro de 2019

Vereador ury Dias

{Esta[o tre Siío (Pauto



Câmua futunicipaf la Esuncit turistba [e Ri6eir0o Aires

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

Apresentamos a presente norma com o intuito de instituir, em Ribeirão Pires,

o Código de Defesa do Contribuinte Municipal (CDCM), aproveitando como exemplo,

o código já em vigor no Estado de São Paulo e no município de Gravataí no Estado

do Rio Grande do Sul. lsso porque, conforme o disposto na Constituição Federal de

1988, a edição de normas pertinentes a legislação tributária é competência exclusiva

à ediçáo de lei complementar.

E, tendo em vista o fato de que a proposiçâo ora editada nâo trata de

normas gerais em matéria de legislaçâo tributária. Ressaltamos que este Projeto de

Lei não fere o princípio da iniciativa de lei, nem o interesse público.

O projeto não dispõe sobre a criaçâo, majoraçáo, isenção, suspensáo,

extinção e dispensa de tributos; não dispõe sobre a definição de competência e seus

limites, fato gerador, base de cálculo, alíquota, sujeito ativo e passivo dos tributos e

não cria obrigação para o Poder Executivo.

O Projeto de Lei apresentado visa dispor sobre a prestação dos direitos

fundamentais do contribuinte municipal, com a Íinalidade de coibir ações sem

oportunizar aos mesmos, a aplicação dos princípios constitucionais da ampla defesa

e do contraditório e dos princípios da função social das normas tributárias e à
dignidade da pessoa humana.

A intenção é a promulgação dos direitos, obrigaçôes e garantias de forma a

trazer maior proteçáo ao contribuinte.

Vereador ury Dias

(Esta[o tre São (Paufo
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DEPARTAMENTo tuníotco

Processo: ne L49l2Ol9 - Plenário - Projeto de Lei ne 62/2019

Proponente: Vereador AMAURY DIAS

Assunto: lnstitui o código de Defesa do contribuinte Municipal (cDcM) no município da

Estância Turística de Ribeirão Pires e dá outras providências.

síurrsr

O Vereador Amaury Dias apresentou o Projeto de Lei ng 62/19 à Câmara Municipal que institui

o Código de Defesa do Contribuinte Municipal (CDCM) no município da Estância Turística de

Ribeirão Pires e dá outras providências. e dá outras providências. o referido projeto foi

remetido a esta Assessoria Jurídica e Administrativa, para emissão de parecer.

Eis a síntese do essencial. Passo ao parecer.

peRecrn tuníotco

A presente propositura objetiva instituir o Código de Defesa do Contribuinte Municipal

(CDCM), regulando direitos, garantias e obrigações do contribuinte. Apesar de buscar atender

os princípios relativos à ordem econômica, à função social da legislação tributária e o respeito

à dignidade humana, deve-se pontuar:

Primeiramente, há que se observar que o Estado de São Paulo conta com a Lei Complementar

ne 939, de O3/O4/2OO3, que instituiu o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do

Contribuinte no Estado de São Paulo-

Também tramita na Câmara dos Deputedos o projeto de lei ne 2557 /2017, de autoria do

Deputado Laercio Oliveira, que institui o Código de Defesa do Contribuinte Brasileiro.

No âmbito municipal, o assunto encontra-se disciplinado, primordialmente, pela Lei ne

3.668/ L993 (Código Tributário Municipal)

Rua: João Domingues de Oliveira. 12 - Centro - Ribêirão Pires - SP

Fone:4827-1519
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Sobre o tema, a Lei Orgânica institui:

Art. 7s É competência comum do Município com o Estado:

[...] lll - instítuir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar sua rendas, sem

prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prezos fixados em lei;

Art. 8s Ao Município é vedado:

ll - recusar fé aos documentos públicos;

lll - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si;

Vll - exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça;

Vlll - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação

equivalente; também será proibida qualquer distinção em razão de ocupações profissionais ou
funções por ela exercidas, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos,

títulos ou direitos;

Rua: loão Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone:4827-1519

vÍcro DE rNrcrATrvA. N,tarÉRrn rRreurÁRrn

O município possui competência impositiva sobre taxas e contribuições de melhorias, além dos

impostos sobre propriedade territorial urbana- IPTU; Transmissão de Bens lmóveis "lnter
Vivos"- lTBl.
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lX - estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer nâtureza, em razão de

sua procedência ou destino;

X - cobra r tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver

instituído ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei, que os instituiu ou

aumentou.

Xl - utilizar tributos com efeito de confisco;

Art. 83 Sem prejuízo de outras garantias assegurados ao contribuinte, é vedado ao Município:

| - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

ll - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação

equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles

exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

lll - cobrar tÍibutos:

Rua: loão Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone:4827-1519

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver

instituído ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou



Câmara gvlunicipaf [a E stância turistíca [e Ri6eir0o Qiru
lEsta[o [e São Qauto

lV - utilizar tributo com efeito de confisco;

V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais

ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo

Poder Público;

Posto isto, observa-se que a Lei Orgânica do Município institui as competências e vedações do

Município em relação a matéria tributária.

Nessa senda, garante O princípio da legãlidade e tributária, também conhecido apenas como
princípio da legalidade, que é o princípio de Direito Tributário que estabelece que não haverá

instituição ou majoração de tributo sem lei que o estabeleça, além do Princípio da lsonomia

entre os contribuintes e o Princípio da Anterioridade, que impõe que nenhum tributo poderá

ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou

aumento.

Ao Poder Executivo cabe a função de administrar, que se revela em atos de planejamento,

organização, direção e execução de atividades inerentes ao Poder Público. Destarte, é

atribuição do chefe do executivo superintender a arrecadação de tributos e preços, bem como

organizar a utilização e aplicação das receitas do município. A Lei Orgânica, firmando esse

pensamento, expressa:

Art.48 Ao Prefeito, entre outras atribuições, compete:

X - superintender a arrecadação de tributos e preços, bem como a guarda e a utilização da

receita e aplicação das disponibilidades financeiras no mercado de capitais, autorizar as

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone:4827-1519

aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou

aumentou, observado o disposto na alínea b. (NR) 87
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despesas e os pagamentos dentro dos recursos orçamentários ou dos créditos aprovados pela

Câmara;

O Projeto de Lei visa regular a relação do contribuinte com o município, atribuindo direitos e

obrigações para ambos. Porém, o Princípio da Separação do Poderes explicita a independência

e harmonia entre o Executivo e o Legislativo. Observando essa imposição, o legislativo não

pode intervir na relação do contribuinte e o executivo, requisitando procedimentos e

atribuindo obrigações de órgãos do executivo, como dispõe a constituição do Estado de São

Paulo:

Artigo 5e - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o

Executivo e o ludiciário.

A Lei Orgânica ainda dispõe que, além da responsabilidade do Prefeito sobre arrecadação e

utilização dos tributos, a competência do mesmo em deliberar sobre a relação entre executivo

e contribuinte, visto que a relação se estende ao funcionamento do órgão executivo e a Lei

Orgânica evidencia a exclusiva e restrita competência do Chefe do Poder Executivo sobre a

iniciativa de Projetos de Lei que disponham sobre a organização e funcionamento dos órgãos

do poder executivo, a saber:

Art.37. São de iniciativa exclusiva do Prefeito os projetos de lei que disponham:

l- criaçâo, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na

administração direta e indireta, bem como a fixação e aumento da remuneração;

ll - sobre o regime jurídico dos servidores públicos, inclusive vantagens;

lll - criação, estruturação e atribuições dos órgãos do Executivo;

lV - abertura de crédito, concessão de auxílio, prêmios e subvenções;

V - plano plurianual, dirêtrizes orçamentárias e orçamentos anuais.

Parágrafo único. No caso de projeto de abertura de crédito a que se refere o inciso lV deste

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone:4827-1519

§ 1e - É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições.
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artigo, é vedado o englobamento de verbas do Executivo e Legislativo.

De igual modo, disciplina o art. 47, da Constituição do Estado de São Paulo, que explicita

acerca da competência privativa:

Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições previstas nesta

Constituição;

| - representar o Estado nas suas relações jurídícas, políticas e administrativas;

ll - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superíor da administração

estadual;

(...)

Há que se observar, ainda, a interpretação restritiva que se deve aplicar quanto às "alterações

na legislação tributária" , cuja competência privativa pertence ao Chefe do Executivo,

conforme dispõe o art. 93, da LOM.

Art. 93 Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

l- o plano plurianual;

ll - as diretrizes orçamentárias;

lll - os orçamentos anuais.

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone:4827-1519
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§ 1e A lei que instituir o plano plurianual estabecerá as diretrizes, objetivos e metas da

administração pública para as despesas de capital e de outras dela decorrentes e para as

relativas aos programas de duraçâo continuada.

§ 2e A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração

Pública, dispondo sobre as alterações na legislação tributária local e na política urbana do

Município, devendo ser aprovada pela Câmara Municipal até o final do primeiro semestre de

cada ano.

Assim sendo, nos termos do art. 37, da LOM c/c art. 61, §le, da Constituição Federal,

concluímos pela competência privativa do Chefe do Executivo para dispor sobre o objeto
pretendido no aludido projeto de lei.

coNcLUsÃo

Em face do exposto, portanto, opina-sê pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei, de

autoria do Vereador Amaury Dias, que dispõe que lnstitui o Código de Defesa do Contribuinte
Municipal (CDCM) no Município da Estância Turística de Ribeirão Pires.

Contudo, por se tratar de parecer jurídico meramente opinativo, sem caráter vinculante,

submetemos à apreciação do E. Plenário desta Casa.

Essas são as considerações a serem feitas a respeito, sem embargo de outros entendimentos

em sentido contrário, para com os quais manifestamos, desde já, o nosso respeito.

Ribeirão Pires, 11de setembro de 2019

SCARLETT PATRICIA PINTO SANHUEZA

Consultora Jurídica e Administretiva

oAB/SP 173.818

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone:4827-1519
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coMrssÃo nERIUANENTE DE FrNANçAs E oRçAJtlENTo

Projeto de Lei n." 6212019

Autoria: Vereador Amaury Dias

Trata-se de Projeto de ki n.o 06212019, de autoria Vereador Amaury

Dias, que "Institui o Código de Defesa do Contribuinte Municipal

(CDCM) no Municipio da Estância TürÍstica de Ribeirão Pires e dá

outras providências".

Sob os âspectos jurídicos, a Assessoria Jurídica desta casa, em

seu bem fundamento náo vislumbrou óbices legais, assim opinamos

pela emissão de parecer favorável ao prosseguimento do projeto

apresentado, ficando a decisão Íinal quanto ao mérito ao Egrégio

Plenário.

Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeiráo Pires, 1 1 de
setembro de 2019.

Vere

Vere Lessa

Vic sidente

Vereador Arnaldo Pereira Sousa

\,

^..1r*,'#;
*f*".)"

a

Membro

COITCLUSÕES FINAIS
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Câmara Municipal da Estância T\.lrÍstii\ dÊ Ribeiráo Pires, 1l de
setembro de 2019\)

cotutssÃo rERMATÍENTE DE REDÂçÃo o.rusttça

Projeto de Lei n." 62l2ot9

Autoria: Vereador Âmaury Dias

colcclusÕEs FrNAs

Trata-se de Projeto de tei n." 06212019, de autoria Vereador Amaury

Dias, que "Institui o Código de Defesa do Contribuinte Municipal

(CDCM) no Município da Estância T\rrisüca de Ribeiráo Pires e dá

outras providências".

Sob os aspectos jurídicos, a Assessoria Jurídica desta casa, em

seu bem fundamento náo vislumbrou óbices legais, assim opinamos

pela emissâo de parecer favorável ao prosseguimento do projeto

apresentado, Iicando a decisáo final quanto ao mérito ao Egrégio

Plenário.

Veread\ R aulo Luiz

ST te

son da Paixâo

Presidente

Ve

1

Vereador José

Mem

ira Xavier
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Amaury Dias Pereira (PV) Favorável

Anselmo lvíartins Pereira (PR) Favorável

Archeson Pedrcza Teixeira (PÍB) Favorável

Arnaldo Pereira de Souza (PSB) Favorável

Carlos Ribêiro da Trindade (PPS) Favorável

Danilo Afonso de Carvalho (PSB)

Edmar Donizete Oldani (PV)

Edson Savietto (PPS) Favorável

Humberto D'orto Neto (PTC) Favorável

João Da Silva Lessa (PSDB) Favorável

José Geraldo Pereira Xavier (PSC) Favorável

José Nelson da Paixão (PPS) Favorável

José Nelson de Barros (MDB) Favorável

Paulo Cesar Ferreira (MDB) Favorável

Rogério Paulo Luiz (PSB) Favorável

Rubens Fernandes da Silva (PSD) Favorável

Silvino Dias de Castro Filho (PRB) Favorável

Projeto de Lei No 06212019 Legislativo

. Votação: Primeira

. Resultado: Aprovado por unanimidade

. Votos: Favoráveis (17)

Favorável

Favorável
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Projeto de Lei No 06212019 Legislativo

. Votação: Primeira

. Resultado: Aprovado por unanimidade

. Votos: Favoráveis (17)

Favorável

Anselmo Martins Pereira (PR) Favorável

Archeson Pedroza Teixeira (PTB) Favorável

Arnaldo Pereira de Souza (PSB) Favorável

Carlos Ribeiro da Trindade (PPS) Favorável

Danilo Afonso de Carvalho (PSB) Favorável

Edmar Donizete Oldani (PV) Favorável

Edson Savietto (PPS) Favorável

Humberto D'orto Neto (PTC) Favorável

João Da Silva Lessa (PSDB) Favorável

José Geraldo Pereira Xavier (PSC) Favorável

José Nelson da Paixão (PPS) Favorável

José Nelson de Banos (MDB) Favorável

Paulo Cesar Ferreira (MDB) Favorável

Rogério Paulo Luiz (PSB) Favorável

Rubens Fernandes da Silva (PSD) Favorável

Silvino Dias de Castro Filho (PRB) Favorável

t,N
Archeson P ea/LaTeixeira

Presidente

26 su 20B
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Amaury Dias Pereira (PV)
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Ribeirão Pires,27 de setembro de 20í9

Senhor Prefeito:

Tem o presente a finalidade de encaminhar

a Vossa Excelência, cópia dos Autógrafos nos 6558,6559, 6560 e 655í,

cujos projetos de lei foram aprovados na sessáo ordinária realizada no dia

26 de setembro de 2.019.

Aproveito o ensejo para renovar os protêstos

de estima e apreço.

Atenciosamente,

Vereador Archeson droza Teixeira

Presidente

Ao
Excelentíssimo Senhor
ADLER ALFREDO JARDIM TEIXE!RA
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Ribeirão Pires - SP

OÍicio n'259.2019



AUTÓGRAFO NO 6561, DE27 DE SETEMBRO DE 2.019.
(Projeto de Lei no 062/19 - C.M.)

A Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeiráo Pires, Estado de
Sáo Paulo, em Sessão Ordinária realizada no dia 26 de setembro de 2.019, ê em
cumprimento ao disposto no artigo 40, da Lei Orgânica do Município, aprovou o
seguinte Projeto de Lei:

lnstitui o Código de Defesa do Contribuinte
Municipal (CDCM) no município da Estância
Turística de Ribeiráo Pires e dá outras
providências.- (Autoria: Vereador Amaury Dias
Pereira)

Art. 10. A presente lei institui o Código de Defesa do Contribuinte

Municipal (CDCM), regulando direitos, garantias e obrigações do contribuinte, no

município da Estância Turística de Ribeirão Pires.

At1.20. São objetivos do presente Código de Defesa do Contribuinte

Municipal (CDCM):

| - promover o bom relacionamento entre a Secretaria Municipal de

Finanças e o contribuinte, baseado na cooperaçáo, no respeito mútuo e na parceria;

ll - proteger o contribuinte contra o exercício abusivo do poder de

fiscalizar e de cobrar tributos instituídos em lei;

lll - assegurar a ampla defesa dos direitos do contribuinte no âmbito

processo administrativo fiscal municipal em que tiver legítimo interesse;

lV - prevenir e reparar os danos decorrentes de abuso de poder por

parte do Município na fiscalizaçâo e na cobrança de tributos de sua competência;

V - assegurar a adequada e eficaz prestação de serviços gratuitos de

orientação aos contribuintes.

Art. 3o. Para efeito do disposto neste Código, contribuinte é a pessoa

natural ou jurídica que tenha obrigação de recolher o tributo.

C ârn ara lvtttní cíy af í a T s t an cí a íur ís tí c a í e kí6 etr a o ? ír e s
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ParágraÍo Único - A presente lei é editada em atendimento aos

princípios relativos à ordem econômica, à função social da legislaçáo tributária e o

respeito à dignidade humana, preconizados pelo Constituição Federal.
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Parágrafo Unico - Aplicam-se, no que couber, as disposições deste

Código de Defesa do Contribuinte Municipal (CDCM) a qualquer pessoa, física ou

jurídica, privada ou pública que, mesmo não sendo contribuinte, relacionar-se com a

Administração Tributária Municipal em sua atividade de fiscalização e cobrança de

tributos.

CAP|TULO IIDOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGAçÕES DO CONTR]BUINTE

Art. 4o. São direitos dos contribuintes:

| - o adequado e eficaz atendimento pela Secretaria Municipal de

Finanças;

ll - a igualdade de tratamênto, com respeito e urbanidade;

lll - a identiÍicação do servidor na sede da Secretaria Municipal de

Finanças e nas açÕes de fiscalização;

lV - o acesso a dados e informaçÕes, pessoais e econômicas, que a

seu respeito constem em qualquer espécie de fichário ou registro, informatizado ou

não, dos órgáos integrantes da Secretaria Municipal de Finanças;

V - a exclusão do registro de dados comprovadamente incorretos;

Vl - a obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisôes ou

pareceres constantes de registros ou autos de procedimentos de seu interesse em

poder da Administraçâo Pública municipal, salvo se a informação solicitada estiver

protegida por sigilo, observada a legislação pertinente;

Vll - a efetiva educaçáo tributária e a orientação sobre procedimentos

administrativos;

Xlll - a recusa a prestar informaçôes por requisição verbal, caso prefira

notificação por escrito;

lX - a não-obrigatoriedade de pagamento imediato de qualquer

autuação e o exercÍcio do direito de defesa, se assim o desejar;

X - a ciência formal da tramitaÇão de processo administrativo-fiscal de

que seja parte, o acesso ao mesmo no órgão ou repartição fiscal e a obtenção de

cópias dos autos, mediante ressarcimento dos custos da reprodução;

Xl - a preservação, pela Secretaria Municipal de Finanças, do sigilo de

seus negócios, documentos e operaÇões, exceto nas hipóteses previstas na lei.
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Art. 60. São obrigações do contribuinte:

| - o tratamento, com respeito e urbanidade, aos funcionários públicos

da Secretaria Municipal de Finanças;

ll - a apuração, declaraçáo e recolhimento do imposto devido, na

forma prevista na legislação;

lll - a manutençâo, junto à repartiçâo fiscal, de informaçôes cadastrais

atualizadas;

lV - cumprir as obrigações acessórias relativas à prestação de

informações previstas na legislação, bem como as notificações relativas à prestaçáo

de informações, mediante o envio de arquivos eletrônicos a endereços virtuais da

Secretaria Municipal de Finanças, de propriedade do ente responsável tributário,

criados especialmente para essa finalidade, segundo a disciplina pertinente.

CAP|TULO ]il DOS DEVERES DA SECRETARTA MUNtCtpAL DE FTNANçAS

Art. 70. A Secretaria Municipal das Finanças atuará em obediência aos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade,

finalidade, interesse público, eficiência e motivaçáo dos atos administrativos.

Art. 8o. A certidão positiva com efeito de negativa será fornecida pela

Secretaria Municipal de Finanças na ocorrência das seguintes hipóteses:

Art. 50 São garantias do contribuinte:

| - a exclusão da responsabilidade pelo pagamento de tributo e de

multa não previstos em lei;

ll - a obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da

duplicidade de instância no contencioso administrativo-tributário, assegurada, ainda,

a participação paritária dos contribuintes no julgamento do procêsso na instância

colegiada;

lll - a liquidação antecipada, total ou parcial, do crédito tributário

parcelado, com redução proporcional dos juros e demais acréscimos incidentes

sobre a parcela remanescente.
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| - Existência de débitos administrativos tributários e não tributários que

estejam com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 do Código Tributário

Nacional;

ll - Existência de debitos tributários e não tributários inscritos em dívida

ativa, que estejam com exigibilidade suspensa, nos têrmos do artigo 151 do Código

Tributário Nacional, ou garantidas por penhora idônea constituída em açáo judicial

de execuÉo fiscal,

lll Existência de decisão judicial determinando a expedição da certidão.

Parágrafo único Na hipótêse do inciso lll, constará no rodapé da certidão que sua

expedição decorreu de decisão judicial, bem como as informações relativas à

procedência da decisão judicial.

CAP|TULO tV DAS DTSPOSEÕES FtNAtS

Art. 9o. Os direitos, as garantias e as obrigações previstos neste

Código de Defesa do Contribuinte Municipal (CDCM) não excluem outros

decorrentes da legislação ordinária e complementar ou outros atos normativos

expedidos pela Prefeitura da Estância TurÍstica de Ribeirão Pires, bem como os que

derivem da analogia e dos princípios gerais do direito.

Art. '10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo, revogando-

se as disposiçôes em contrário.

Art. 11 O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber, para
sua fiel execução.

Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em 27 de setembro
de 2019 - 65o. Ano da lnstalação do Município.

Vereador Archeson roza Teixeira
Presidente

Publicado por aflxação na Portaria da Câmara Municipal.
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