
EST.ADO DC PARA 	pprFE11.V§A MUNICIPAL DE 

sep ,  
PREFEITUTtA LTtJNICIIAL BE SANTA LIARIA DAS BARREIRAS 

LEI Ng 05/89 1, DE 04 de ABRIL DE 1.989. 

Disp6e a respeito de Imp&sto sobre 

transmisso de bens im6veis e de / 

direitos a eles relativos, par ato 
"inter-vivos". 

0 PREFEITO MUNICIPAL BE SANTA MARIA DAB BARF.EIRA.S, Esta 

do do i'ar, no uso de suas atribuiç6es legais, faz saber que a C.ma-

ra Lunicipal de Santa Maria das Barreiras aprovou, a ele proinulga a 
seguinte Lei: 

I 

Da Incidncja 

Art. 12 - 0 imposto sabre transmissao, par ato "inter-
vivos", a qualquer tItulo, por ato nneroso, de bens im6veis e de 

direitos a eles relativos, da coinpetncia do iiunicJp±o nos termos do 
artigo 156, II, da Constituiço Federal, incide: 

I - Sabre a transmisso, por ata "inter-vivos, a qual / 

quer ttu10 oneroso, da propriedade ou do donunio 
itl1 de bens im6veis par natureza ou acess fsica 
coma definicios na Lei Civil: 

II - Sabre a transmiss8o por ato "inter-.vivos, a qualque 
tjtu1a, de direitos reals sabre im6veis, exceta, as 

direitas reals de garantia e as servid6es: 

III - Sabre a cess8o de direitos relativos aquisiço / 

dos bens referidos nos incisas anteriores. 

Art. 22 - Esto compreendidos na incidncia do Irapsta. 

I-A compra e venda: 

II-A daaço em pagamentos: 
111-A permuta, inclusive nos casos em que a prapriedade de 

se tenJaa estabelecida pela mesmo tItulo aquisitivo ou 

em bens cantIguos; 

IV-A aquisiça par usucapio; 

V-Os mandatos em causa pr6pria ou campoderes equivalentes 

para a transmiss.o de in6ve±s e respectivos substabele-

cimentas; 

VI- A arreiriataço, a ajudicaç.o e a reinisso; 

VII- A cesso de direitos de arrexnataço au adjudicat6rio, / 

depois de assinada o ato de arremataço au de adjudica-

ço; 	 / 
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VIII - 0 valor dos bens ini6veis que, na diviso de ptri 

ni6nio comum ou na partilha, orern atribuidos a urn 

dos c6nijugas separados, desquitados ou divorciado 

acima d.a respectivas rneaço. 

IX - A cessao de direitos de corrente do conpromisso / 

de venda e conpra; 

X - A cesso de benfeitorla e construço nos terrenos 

cornproniissados venda ou aihelo, exceto a indeni 
zaço de benfeitorias pelo proprietrio do solo; 

XI - A cesso de direitos por ato "inter.vivos", 	de 
proprietarios e/ ou sucessâo aberta de irn6veis/ 
situados no Iunlcipio; 

XII - Todos os deinais atos translativos de irn6veis :por 
natureza ou a cesso fi'sica e constitutivos de di 
reios reals sobre irnvels, atravs de ato ou con 
trato "inter-v±vos"; 

Art. 32 - Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o 
ixaposto no incide sobre a transinlssi6 de bens ou d.ire±tos referidos 
no artigo l: 

I - Quando efetuada para sua ixacorporaçao ao patrimo-
nio de pessoa jurIdica en pagarnento de capital / 
pelo subscrito; 

II - Quando deorrente da Inc orjporaço ou da fuso de 

uma pessoa jurdica pthr outra ou corn outra; 
III - Aos niesrnos aliennantes, am deorrncia de sua de-

sincorporaçao do patrirn6n±o da pessoa juridica ad 
quirente tenharn corno atividade preponderante a / 

compra e venda ou locaço de propriedade irnobili 
na ou cesso de direitos relativos . sua aquisi-
ço, ou ainda, arrendauxeaìto mercantil; 

Art. 42_  Ngo 	devido ixaposto. 

I - Nas transni.iss6es de ±rn6veis para a Unio, Estado, 
Municlpio e respectivas autarciu.bas, quando desti-
nados aos seus serviços pr6prio e inerentes aos 
seus objetivos; 

II - Nas transuiiss6es de ini6veis ara partidos polti 

cos, instituç6es de educaço, religiosas e 	de 

assistencia social; 

III - No substabelecirnento de procuraço en causa prpr 
ia ou corn poderes equivalentes que se fizer para 
o efeito de receberAo  rnandatrio a escritura defi 

nitva do bnx6vel; 
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I - Nas transniiss6es jpor ato "inter-vivos", exceto a hip6te 

se prevista na alnea seguinte, Os adquirentes dos bens 

ou direitos transmitidos. 

II - as cess6es de direitos decorrentes de coniprornisso 	ou 

de proinessa de venda e compra, e nas cesss de direito 

hereditrios ou sucesso Os cedentos. 

PARAGRAPO 11TICO - Nas permutas, cada contratante pagara o 

iniposto sobre o valor do bern adcjuirido. 

CAP fTiJI0 IV 

Do valor dos bens dos direitos translaitidos. 

Art. 72 - 0 iinposto sera' er recoihido de acordo corn o preço ou 

o valor econ6mico do neg6cio jurcUco, constante na escritura ternio, 

auto, ou instrurnento particular, observando o disposto nos nos pars.-

graft deste artigo. 

1 9  - Se o adquirente for concessionrio do direito deco-

rrentes da co:prornisso ou de proniessa de compra e venda, o preço se- 

I  ra o da respectiva cess.o. 

§ 2 - Para efeito de recolhimento de imposto, o vlor dos 

bens e/ou dos direitos nao poderal  ser inferior ao da Puta Pia1 ou 

planta de valores, fixados, desde ja, para a exercIcio de ... l.989,  a 

saber: 

1. Irn6veis Urbanos localizados, na sede velha da Cidade de 

Santa Maria das Barreiras-Cz$ 0,50 (CILIa OENTA CENTAVOS), p or metro / 

quadrado. 

2. Im6veis urbanos localizados, na cidade nova EIntrocamento 

de Santa Laria das Barreiras- NCz$ 030 (TRINTA CENTAVOS), por metro / 

quadrado. 

3. Ini6veis rurais situados no Mi.uaicIpio de Santa Maria das 

Barreiras, localizados no trecho compreendido entre o limi..te Batri - 

monial, ate'a Rod.ovia PA-150, ate'o limite Municipal corn Coniceiço / 

do Araguaia; ate'o limite Municipal corn Redenço; ate'a limite Liuni-

cipal de Santana do Araguaia: 

a) - Ate'100(cen) ha,- NCz 6,00(SEIS CRUZADOS NOVOS) por / 

Habitantes. 

b) - 300 (trzentos) ha. - NCz$ 5,50 (CINCO CRUZADOS NOVOS E - 

CINCOENTA CENTAVOS); 
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c) - Ate'500(quirihentos) ha. -NCz$ 4,00 (QUATRO CRTJZADOS 
NOV05), por ha. 

d) - Ate' 1.000(Urn mil ) ha. - z$ 3,50 t= CRUZADOS NOVO 
E CINCOENTA CETTTAVOS), por ha. 

e) - Acima de 1.000(Urn mil) ha. - Nfz. 

4. L:veis rurais situados no Munic±o de Santa Maria das 

Barreiras, localizados a partir da Rodovia PA-150 ate'o lim:Lte do 
MunicIpio de Santa Maria das Barreiras corn Santana do Araguaia , 
2Ledenço e Ouril.ndia do Norte: 

ac - Ate' 100 (cern) ha. rcz$ 8,00 (OITO CRUZADOS NOV05). 

b) - Ate'300 (trezentos) Ha. 114 7,50 (SETE CRUZADOS NOV05 
E CINCOENTA CENTAVOS). 

c) - Ate' 500 (quinhentos) ha. -ICz$ 7,00 (SETE CRUZADOS NO- 
vos). 

d) - Ate'1.00(TJin liii) ha. -NCz$ 6,0(SEIS CRUZADOS NOV05 E 
CINCOENTA CENTAVOS). 

e) - Ate'Acirna de 1.000 
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A atribuicao do valor :para efeito de recoihirnento / 
do)rnsto, far-se-d, pelo pr6prio cart&bio que enitir as guias / 

(ITBI), no ato de recoihinento do niesnio, dependendo de vj o / 
de funcionrio, aT:ontado pelo che±'e do Poder Execu 

Art. - - s valores fixados no art. 72  desta Lei, ser.o / 
reajustad.os sernestralrnente corn base en jndices oferecidos pelo 
governo, atravs de Decreto do Poder Executivo. 

PAARAFO tNICO - Quando os preços dispostos nesta lei ne 
cessitararn de reajuste em funçao de desenvolviniento habitacional/ 
e urbanistico de cada urn dos setores da zona urbana e rnelhorias % 

introcluzidas na zona rural, depender de autorizaçào Legislativa. 

C!PTUL0 V 

Da Arrecadaço do Imposto 

Art. 92 - 0 iraposto sobre a transrnissao de berns, im&eis e 

de direitos relativos por ato "inter-vivos", sera' er arrecadado medi 

ante gaia, contando none, CPP ou PIG do trarismitente, norne, CPP ou 

RG do adquirente; aescriçao sussinta do im6vel, natureza da tran-

saç6, niinieto do ±egistro anterior, valor que constara do instru 

mento, cart 6rio ciue  a mesmo sera'  
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lavrado,o data e assinatura do enitente. 

PARAGRAFO 115TIC0 - A guia sera' er emitida ou expedida em qi.ia-
tro vias, sento o imiposto  pago diretamente nos caixas dos bancos 
autorizados a receber a receber os tri'butos Municipals, sendo qJ 
a primeira via, mecanicamente autenticada, aconparthara a priraei-

ra, translado da escritura, do instrwnento ou termo e autos, a se 
gwi.da via sera' er arquivo do cart6rio a terceira do departamento ou/ 
secretaria de Finanças do MunicIpio e a quarta do banco recebedor 

Art. 10 - 0 imosto sera" er arrecadado antes de afetivar-se/ 
o ato ou contrato sobre 0 qual incide, se por instrumento piIb1io 
e no prazo de 15 (quinze ) dias se por instrunento particular. 

Art. 11 - Na arremataço, adjudicaço ou reriissao, 0 impo 
sto sera' er arrecadado dendtro do prazo da 30 .TRINTA) dias desses' 
atos, da assinatura da respectivas carta mesno cue esta no seja' 
extraIda. 

PARAGRAFO tITICO - No caso de oferecimento de en1aros os 

praso se contard da sentença transmitida em juJ.gada, ciue  se rejei 
tar. 

Art. 12 2  - Nas transmiss6es por termo judicial, em virtude 

de sentença judicial , ou fora do LIu.nici'pio de Santa Maria das Ba 
rreiras, ou ainda do Estado do Pars, o inposto sera arrecadado / 
dentro de 45 (quarenta e cinco) dias , contados da data da assina 
t -iira do termo, do transito em julgado da sentença ou da celebraça 
o do ato ou contrato conforme o caso. 

CAPTTUIJC VI 
Da muta da Liora 

Art. 13 - As importincias do imposto, não pagas nos pra-
sos e estabelecidos, sero acrescidas da multa inorat6rias de 10% 
(dez)por cento, se o recolhinento no se fizer ate' 30 (TRINTA) 

d.ias, contados da data de seu vencinento, a1m da respectiva corr 
eço nionetria 

PLRGRAP 0 tITICO - Quand 0 se apurar re c olh±ment o de imp ost 0 

feito con atraso, sen a multa moratoria e a correço, sera o corn-
tribninie notificado a rag-lo dentro de 10(DEZ) dias, na base de 
50 % (cincoenta por cento) da irnportncia total do iraposto. 

CAITULO VII 

Da nestituiçao domposto 
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Art. 14 - imosto sera' er restituido quando inde 
vidaniente recolhido, ou quando no se e±etivaro abo ou a contra 
to por força do qual f 01 pago. - 

CAff 	Vilil 

Disposiç6es especials 

Art. 15 - Sobre as transmiss6es, previstas ness 

a Lei, em que no A6 incidncia do imposto, no haver emisso' 
de gula negativa. 

Art. 16 - Nos termos dos disposto no artigo 289 

da lei Federal 6.015, de 31 de dezeinbro de 1.973,  no serão lavra 
dos, registrados, maculados ou averbados, pelos tabeli6es, escri 

vaes e Oficiais da Registro de im6vels e terinos e atos de seus / 
caro, sem a prova do pagarnento do iniDosto. 

Art. 17 - 0 serventurios da justiça, em colabo 
raco corn o LunicIpio, deverão facultar as encarregados da fisca'. 
1iza4o, em cartório, a exame de livros, autos e pape'±s que inte-
ressein a arrecadaço do iiaposto. 

Art. 18 - Provan.cio em qualquer caso, que a pre 
go ou valor constanta do instruinerto de transm.isso, f oi Inferior 
ao realinente contratado, sera aplicada a ambos as contratantes a 

multa equivalente a duas vezes a diferença do imposto no recolhi 
do, seni prejuIza do pa:a nento desta diferença. 

Art. 19 - Esta Lei entrar em vigor no dia de 

sua pub1icaço. 

Art. 20 - Revogain—se as disposiç6es em contra'i- 

rio. 

Santa Maria das Barreiras, 04 de Abril de 1.989. 

I 

J0S LESSIAS DE ALL ~-K -

ito  Liunicipal em. Exerccio 

PREFEITO EM EXEO I0 

Secretrio Adniinistrativo 

 


