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DECRETO No 647, DE 04 DE SETEMBRO DE 2009. 

Altera o Decreto No 170, de lo de abril de 
2003, que regulamenta o art. 31  da Lei 
Municipal no 089/2001, de 09 de dezembro de 
2001,que dispBe sobre o Codigo JributarIo 
Municipal e da outras provId6ncias. 

0 Prefeito Municipal de Tio HugoIRS, de acordo corn o que lhe 

possibilita o Art. 67, VI da Lei Organica Municipal. 

CONSIDERANDO, a necessidade de complementar a 

regulamenta~%o do artigo 31 da Lei Municipal no 089/2001, de 09 de dezembro 

de 2001, que dispde sobre o Codigo Tributario Municipal, quanto a 

aplicabilidade dos criterios para cobran~a de ISSQN sobre construqdes no 

Municipio; 

CONSIDERANDO, que o Municipio do Tio Hugo n%o possui 

legitimidade ativa para realizar a cobranqa de tributos, especialmente de 

ISSQN sobre os sewiqos de obras da constru~ao civil realizadas no period0 

anterior ao dia 31 de dezembro de 2000, quando o ente responsavel pela 

cobran~a era o Municipio de origem do local da obra, sendo este tambem o 

responsavel pela fiscalizaqSo da epoca; 

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal no 170, de l o  de abril 

de 2003, que regulamenta o art. 31 da Lei Municipal no 08912001, de 09 de 

dezembro de 2001, que dispde sobre o Codigo Tributario Municipal, nao 

regulamentou a cobran~a de ISSQN no que se refere a constru$%o dos imoveis 

citados, 1 
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DECRETA: 

Art.lo - Quando a constru~ao de imovel tiver sido realizada no 

period0 anterior ao dia 31 de dezembro de 2000, n%o sera cobrado pela 

Fazenda Pliblica Municipal o ISSQN, ficando, verificados os casos em questao, 

inexigivel tal obrigaqao pelo proprietario, ou quando da emissao do Habite-se. 

Art. 2O. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaqao, 

mantendo-se em vigor os termos do decreto no 17012000. 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 04 de setembro de 2009 
I 

VERNO ALDAIR M~JLLER 
Prefeito Municipal 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

Secretario de Administraqio, 
Planejamento e Finanqas. 




