
DECRETO LEI Nº 19 
 
 

Define o imposto territorial, fixa sua incidência e 
prescreve normas para o seu lançamento e 
arrecadação. 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER, usando das suas atribuições que 
lhe confere o art. 12, in. I do Decreto – Lei Federal, nr 1.202, de 8 de abril de 1939, e 
devidamente autorizado pelo Sr. Presidente da República, decreta: 
 
 

CAPÍTULO I  
 

DO IMPOSTO TERRITORIAL E SUA INCIDÊNCIA 
 

Art. 1º - Estão sujeitos ao Imposto Territorial Urbano, previsto no artigo 28, in II, da 
C.F., os terrenos não edificados, murados ou abertos, situados nos quadros urbanos 
das séde do município e das sédes dos distritos, bem como aqueles cuja construção 
esteja interditada e, a mais de um ano, interrompida ou em andamento, sem que 
tenha havido prorrogação do prazo. 

 
Art. 2º - O imposto territorial urbano não incidirá sôbre as áreas correspondentes a 5 
(cinco) vezes a da parte edificada do terreno. 
 
§ único – Não está igualmente sujeito ao imposto a parte do terreno que ficar a 
frente dos edifícios residenciais e for destinada a ajardinamento, desde que não 
exceda de 10 (dez) metros a partir do logradouro público. 
 
Art. 3º - O imposto territorial grava o terreno sobre o que recáe, para todos os 
efeitos, legais, respondendo este pelo pagamento, como ônus real, (Código Civil, 
artigo 677, parágrafo único). 
 
§ único – O valor do imposto é exigível do respectivo proprietário adquirente, 
possuidor ou ocupante a qualquer título. 
 
 

CAPÍTULO II  
 

Art. 4º - O Imposto Territorial Urbano, devido em cada exercício financeiro, será 
cobrado proporcionalmente ao valor venal de cada terreno, de acordo com a tabela 
seguinte: 
 

a) Para os terrenos situados na primeira zona cuja delimitação é a seguinte: 
Praça Henrique Lage, rua Dr. Valdir Cotrin (entre os trechos praça Henrique 
Lage e Rua Henrique Lage), Rua Orleães (entre os trechos praça Henrique 
Lage e Rua Itagiba), Rua Dr. Walter Weterli (entre os trechos Rio Tubarão e 



Rua Itagiba), Rua Henrique Lage, travessa José Tancredo Filho, Travessa 
Deputado Lerner Rodrigues, Travessa Manoel Amante, Rua Itagiba (entre os 
trechos rua Orleães e rua Dr. Walter Weterli) e largo Germano da Rocha 
Machado, pertencendo a esta zona todos os terrenos que fizerem frente com 
êsses logradouros. 

b) Para os terrenos situados na segunda zona cuja delimitação é a seguinte: 
Rua Gabriela Benzanzoni Lage, Rua Dr. Walter Weterli (entre os trechos rua 
Itagiba e rua Dr. Edgar Coelho de Sá), Rua Orleães (entre os trechos rua 
Itagiba e Travessa Amadeu Fabre), Rua Tubarão, Rua DR. Valdir Cotrin, 
(entre os trechos rua Henrique Lage e rua João Elpídio de Araújo), Rua 
Genovêncio Bittencourt, rua Itagiba (entre os trechos rua Dr. Walter Weterli 
até o início da rua Padre Cappeller), Praça Celeste Losso, Rua Dr. Edgar 
Coelho de Sá, Travessa Roberto Speck, Travessa Frederico Jacob Jung e 
Travessa Amadeu Fabre, pertencendo a esta zona todos os terrenos que 
fizerem frente com êsses logradouros. 

c) Para os terrenos situados na terceira zona, cuja delimitação é a seguinte: Rua 
Operário Luiz Querino, rua Padre Cappeller até a linha limítrofe do perímetro 
urbano, rua Pedro Marcelino de Carvalho, Rua Cairú, rua Dr. Portela, Rua 
Itapagé, Rua João Elpídio de Araújo, Rua Manoel Porfírio Dunes, travessa 
Felipe Biehl, Estrada da Serra até a linha limítrofe do perímetro urbano, rua 
Amâncio Limas da Luz, Rua Batista Righetto, Rua Presidente Getúlio Vargas 
e Rua José Antunes Mattos. 

 
Art. 5º - O ônus deste imposto será exigido da forma seguinte: 
 
1) Os terrenos situados na primeira zona pagarão sobre o valor venal: 
 
a) murados 4% 
b) não murados 6% 
 
2) Os terrenos situados na segunda zona pagarão sobre o valor venal: 
 
a) murados 3% 
b) não murados 5% 
 
3) Os terrenos situados na terceira zona pagarão sobre o valor venal: 
 
a) murados 2% 
b) não murados 4% 
 
4) Os terrenos situados na séde do segundo distrito: 
 
a) murados 3% 
b) não murados 5% 
 
5) Os terrenos situados na séde do terceiro distrito: 
 
a) murados 2% 



b) não murados 4% 
 
Art. 6º - Os terrenos constantes das primeiras zonas, que não tiverem calçadas, 
sofrerão um aumento de 10% sobre o quantum do imposto, quando não forem 
murados ou dotados de tapumes do tipo aprovado pelas posturas municipais, 
sofrerão mais o acréscimo de 15% sobre o valor do imposto. 
 
§ único – As sobre taxas de que trata este artigo não poderão ser cobradas quando 
os terrenos forem situados em zonas que não for obrigatória a construção de 
passeios, muros e outros tipos de tapumes.  
 
Art. 7º - Quando se tratar de chácaras situadas fora das primeira e segunda zonas, o 
imposto será reduzido de: 
 25% as cultivadas 
 10% as não cultivadas 
 
 

CAPÍTULO III  
 

DO VALOR VENAL E DO CÁLCULO PARA O IMPOSTO 
 

Art. 8º - Para a apuração do valor venal dos terrenos, servirão de base: 
a) O valor venal declarado pelos proprietários por ocasião de suas inscrições; 
b) Os preços dos terrenos nas últimas transações de compra e venda realizadas 

nas zonas respectivas; 
c) A localização e outras características ou convicções do terreno que possam 

influir no seu valor venal, inclusive o dos terrenos vizinhos econômicamente 
equivalente.  

 
Art. 9º - A avaliação do terreno sujeito ao imposto será procedida anualmente pelo 
lotador que for designado, o qual poderá requisitar da Prefeitura ou do proprietário 
os elementos necessários. 
 
§ Único – Se o proprietário negar os elementos requeridos, o lotador procederá a 
avaliação com os elementos ao seu alcance. 
 
Art. 10 - O lançamento do imposto territorial será feito em livro especial ou em 
fichário com o necessário índice. 
 
Art. 11 - Da lotação feita pela Prefeitura será notificado o contribuinte, ao qual é 
assegurado o direito de recurso, no prazo de 30 dias, a contar da data do 
recebimento. 
 
 



CAPÍTULO IV 
 

DA INSCRIÇÃO TERRITORIAL 
 

Art. 12 – Todos os terrenos existentes no município, sujeitos ao imposto territorial, na 
data da publicação deste Decreto-Lei, bem como aqueles que venham a surgir por 
desmembramento dos mesmos, passando a construir novas propriedades, ficam 
sujeitos a inscrição na fazendo municipal, ainda que legalmente isentos do 
pagamento do imposto territorial. 
 
§ 1º - Para efetivar a inscrição de que trata êste artigo, os proprietários ou seus 
representantes legais são obrigados a preencher e entregar por via postal sobre 
registro ou pessoa, na Fazenda Municipal, uma ficha de inscrição, para cada terreno 
situado no mesmo logradouro, pertencente ao mesmo proprietário e cuja área não 
tenha solução de continuidade, muito embora esteja convencionalmente dividida em 
lotes. O modêlo impresso das fichas será gratuitamente fornecida aos interessados. 
 
§ 2º - Ficam dispensados das exigências constantes do parágrafo anterior, os 
proprietários ou seus representantes legais que, à data da publicação deste Decreto-
Lei já tenham os seus terrenos inscritos na fazenda municipal. 
 
§ 3º - Nos casos dos terrenos pertencentes à União, aos Estados e aos Municípios o 
preenchimento e entrega das fichas de inscrição deverão ser feitos pelos Chefes de 
Repartições ou Serviços incumbidos da Guarda ou Administração desses terrenos. 
 
§ 4º - Os prazos máximos para inscrições de que trata este artigo serão 
respectivamente: 

a) De trinta (30) dias da data de publicação do Edital da abertura da inscrição 
territorial, para os terrenos já existentes e ainda não registrados; 

b) De trinta (30) dias contados da data de inscrição no Registro de Imóveis, para 
os terrenos que surjam em virtude do desmembramento dos existentes, 
passando a constituir novas propriedades; 

 
§ 5º - Os terrenos com testadas para mais de um logradouro deverão ser inscritos 
pelo mais importante. 
 
Art. 13 - O lançamento do terreno, para efeito da exigibilidade do imposto será feito 
em nome do proprietário, adquirente ou possuidor, a qualquer título; 
 
Art. 14 - Em caso de usufruto, enfiteuse, fineicomisso, arrendamento ou ocupação, o 
lançamento será feito em nome usufrutuário, enfiteuta, fineiciário, arrendatário ou 
ocupante.  
 
Art. 15 - Tratando-se de terreno pró-indiviso, será lançado em nome de um, de 
alguns ou de todos os condôminos. 
 

CAPÍTULO V 
 



DAS EXONERAÇÕES E ISENÇÕES 
 

Art. 16 – Ficará exonerado do pagamento de tantos vinte e quatro anos da 
importância territorial correspondente, quantos sejam os meses completos de 
duração normal ininterrupta e legalmente autorizada das obras, os terrenos em que 
forem executadas obras de construção e reconstrução. 
 
§ 1º - Para gozar da regalia prevista neste artigo, deverá o proprietário ou seu 
representante: 

a) Comunicar o início das obras, preenchendo ou entregando a Fazenda 
Municipal por via postal sob registro, ou pessoa ou uma ficha de edificação, 
cujo modêlo impresso lhe será gratuitamente fornecido. 

 
§ 2º - A execução das obras será considerada a partir do mês seguinte aquele a que 
seja feita a comunicação e a conclusão das mesmas a partir do primeiro dia do mês 
da sua ocorrência. 
 
§ 3º - A fiscalização dos terrenos e o abono por execução das obras, de que trata 
êste artigo serão processadas de modo análogo ao previsto para o imposto predial 
nos casos de vacância.  
 
Art. 17 – Serão exonerados do imposto os terrenos situados nas zonas suburbanas, 
que tenham, pelo menos, metade da respectiva área útil efetivamente cultivada. 
 
§ 1º - A quitação dos terrenos de que trata êste artigo, será dada mediante a 
apresentação da inscrição do agricultor no Ministério da Agricultura. 
 
§ 2º - Cessando as condições deste artigo, será cobrado o imposto na forma deste 
Decreto-Lei. 
 
 

CAPÍTULO VI  
 

DAS RECLAMAÇÕES 
 

Art. 18 – No caso do imposto territorial ser calculado sôbre o valor venal, terá 
cabimento, reclamação ou recurso do interessado na forma dos artigos seguintes: 
 
§ 1º - A reclamação ou recurso previsto neste artigo não terá efeito suspensivo da 
cobrança. 
 
§ 2º - O pagamento do imposto calculado sobre o valor venal apurado não importará 
em reconhecimento, pelo interessado, da exatidão deste valor, desde que tenha o 
mesmo formulado, no prazo previsto nos artigos seguintes, a reclamação ou recurso 
de que trata êste artigo. 
 
Art.19 – Dentro do prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da data do 
recebimento do aviso prévio ao contribuinte da lotação, poderá este, verificada a 



hipótese do artigo supra, apresentar a Fazenda Municipal, reclamação 
acompanhada dos documentos que julgue necessários e requerimento dirigido ao 
Prefeito Municipal. 
 
§ único – O requerimento depois de devidamente informado pela Fazenda Municipal, 
no prazo de dez (10) dias, incumbirá ao despacho do Prefeito, que decidirá em 
primeira instância. 
 
Art. 20 – As decisões de que trata os artigos anteriores, só poderão produzir efeito 
de coisa julgada a partir do exercício a que se refere a reclamação. 
 
Art. 21 – Serão arquivadas por percepção: 

a) As reclamações ou recursos, para decisão dos quais se façam exigências, 
desde que estas não sejam satisfeitas dentro do prazo máximo de trinta (30) 
dias, contados da publicação dos respectivos despachos. 

b) As reclamações ou recursos apresentados, fora dos prazos previstos nos 
artigos 18 e 19. 

 
Art. 22 – Os documentos juntados aos requerimentos de reclamação ou recursos 
serão restituídos aos respectivos signatários, contra-recílio dos mesmos no 
processo, independentemente de quaisquer outras formalidades. 
 
Art. 23 – Ao contribuinte é facultado o direito de propor arbitramento para os efeitos 
de avaliação. 
 
 

CAPÍTULO VII  
 

DA FISCALIZAÇÃO 
 

Art. 24 – A fiscalização relativa ao imposto territorial será exercida pela Fazenda 
municipal a qual, para disincumbência das suas funções visitará periodicamente os 
imóveis sujeitos ao imposto, coligindo os esclarecimentos necessários à verificação 
do valor venal, ocupação ou desocupação dos prédios, inclusive solicitando a 
exibição, pelos interessados, os documentos que possam servir àquela verificação. 
 
Art.25 – Os lotadores serão individualmente responsáveis pela veracidade ou 
exatidão das respectivas informações. 
 
 

TÍTULO II 
 

CAPÍTULO I  
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DAS TRANSF. 
 

Art. 26 – Os que adquirirem imóveis sujeitos ao imposto territorial, ou tenham de 
transferi-lo para o seu nome por causa-mortis ou ato inter-vivos são obrigados a 



apresentar à Fazenda Municipal, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da 
data da transcrição do registro de imóveis, os respectivos títulos para averbação da 
transferência, feita a qual serão restituídos os documentos apresentados. 
 
 

CAPÍTULO II  
 

DAS INFRAÇÕES E DAS MULTAS 
 

Art. 27 – Constituem infrações passíveis de multas, calculada na base do imposto 
pelo Prefeito Municipal e notificada ao interessado por via postal. 

a) A apresentação dos documentos para averbação de transferência fora do 
prazo previsto no artigo anterior, multa de 5%. 

b) Entrega fora do prazo previsto das fichas da inscrição e de alterações, multa 
de 10%. 

c) Falsidade das declarações contidas nos documentos exigidos e legalmente 
formados, para comprovação do valor locativo ou venal, objetivando sonegar 
os impostos, multa de 25%. 

 
§ 1º - As multas impostas nos têrmos dêste artigo, além da multa que for devida, 
cabe procedimento criminal da municipalidade contra os responsáveis. 
 
Art. 28 – As omissões deste Decreto-Lei serão proibidas pelo Prefeito, o qual, para 
êste fim baixará os atos necessários ou, na falta destes, decidirá em conformidade 
com a Legislação Tributária do Município, dos demais Municípios do Estado, do 
Estado, do Distrito Federal e com princípios gerais de direito. 
 
§ Único – A interpretação deste Decreto-Lei cabe também ao prefeito, o qual, 
entretanto, ao fazer uso das atribuições que êste artigo lhe confere, não criará 
direitos nem obrigações. 
 
Art. 29 – Não será concedida licença para construção sobre terrenos cujo imposto 
territorial não tenha sido integralmente pago. 
 
Art. 30 – Este Decreto-Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

Prefeitura Municipal de Lauro Müller, 19/05/59. 
 
 
 

FLAVIO RIGHETTO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 



Publicada e Registrada em 1º de julho de 1959. 
 
 
 

JOACY MANOEL DA SILVA 
SECRETÁRIO – CONTADOR  

 
 


