
  L E I         Nº       217/96                                                         D E                28.06.96 

 

 

DA NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 6° DA LEI MUNICIPAL  N° 073/93 E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 

 

  SÉRGIO SADY MUSSKOPF, Prefeito Municipal de Nicolau Vergueiro-RS, no uso 
de suas atribuições legais, 
 

  FAZ SABER, que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 
 

  Art. 1º - O artigo 6° da Lei Municipal n° 073/93, que Estabelece o Código Tributário 
do Município de Nicolau Vergueiro-RS, consolida a Legislação Tributária e dá outras providências, 
passa a ter a seguinte redação: 
 
                         “ Art. 6° - O imposto de que trata este capítulo é calculado sobre o valor  venal do 
imóvel: 
                         1° - Quando se tratar  de prédio, a alíquota para o cálculo do imposto será de: 
                         I – 0,30 % (trinta centésimos por cento) quando for utilizado única e exclusivamente 
como residência e seu valor não exceda a 20.000.000 (vinte milhoes) VRMs. 
                         II – 0,35 % (trinta e cinco centésimos por cento) nos demais casos. . 
                         2° - Quando se tratar de terreno,a alíquota para cálculo do imposto será de 1 % (um 
por cento) . 
                         3° - A alíquota de que se trata o parágrafo anterior será acrescida  de 0,5 % (meio 
por cento) ao ano a contar de  1996, até o limite máximo de 7 % (sete por cento) . 
                         4° - Será considerado terreno sujeito a alíquota o prédio incendiado, condenado à 
demolição, a restauração ou em ruínas, obedecendo sempre o que dispõe o parágrafo único, 
incisos I e II, letra “B”, do artigo 20. 
                         5° - Considerava-se prédio condenado aquele que ofereça perigo à segurança e à 
saúde pública. 
                         6° - Para efeito de tributação, integram também  a 1ª Divisão Fiscal, os imóveis 
fronteiriços aos logradouros de delimitação com a 2° Divisão Fiscal.   
 

 

   Art. 2º - Permanecem inalterados os demais artigos da referida Lei e que não são 
alterados nesse ato. 

 . 
 

  Art. 3º -  Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

                             

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NICOLAU VERGUEIRO 

  Aos 28 dias do mês de junho de 1996. 

 

            SÉRGIO SADY MUSSKOPF 

               Prefeito Municipal 
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Marcos Antônio Schena 

Sec. Mun. da Administração 


