LEI Nº 689, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021.

“ALTERA O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA – MT E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
O Excelentíssimo Senhor Eduardo José da Silva Abreu, Prefeito Municipal de São
Pedro da Cipa - MT, no uso de sua atribuição legal, faz saber que a Câmara Municipal
DECRETA e ele SANCIONA a seguinte Lei:
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º. Esta Lei, com fundamento na Constituição Federal, Leis Complementares Federais e
Lei Orgânica Municipal, implementa alterações no Código Tributário Municipal a partir de
terminações da Lei Complementar nº 175/2020, bem como aprimora o processo de
arbitramento da base de cálculo do ITBI e suas hipóteses de desconto, altera as alíquotas do
IPTU das chácaras, restringe a cobrança da taxa da coleta de resíduos domiciliares, adequa a
correção monetária e regulariza o lançamento do crédito para a Dívida Ativa tributária.
Art. 2º O artigo 23 da Lei Municipal nº Lei Municipal nº 465/2014, passa a vigorar com a
seguinte alteração.
Art. 23. (...)
§5º. Para as atividades econômica de baixa complexidade que não
demandem de atendimento ao público em estabelecimento fixo do
contribuinte poderão adotar domicílios fiscais virtuais junto aos
escritórios de contabilidade localizados dentro do município nos
termos do Decreto Regulamentar.
Art. 3º O artigo 26 da Lei Municipal nº Lei Municipal nº 465/2014, passa a vigorar com a
seguinte alteração.
Art. 26. Fica estabelecido a responsabilidade pelo crédito tributário a
terceira pessoa, vinculada ao fato da respectiva obrigação, excluindo
a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação,
inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.
(...)

§2º. Sem prejuízo do disposto no caput e no §1º deste artigo, são
responsáveis:
(...)
II. as pessoas jurídicas, ainda que imune ou isenta, tomadora ou
intermediária quanto os prestadores dos serviços forem residentes
ou domiciliadas no município de São Pedro da Cipa - MT para as
atividades 4.01, 4.06, 4.07. 4.10, 4.12, 4.15, 4.16, 7.01 da lista de
serviços.
(...)
IV - as pessoas físicas ou jurídicas que forem tomadoras ou
intermediárias dos serviços prestados no município de São Pedro da
Cipa - MT descritos no artigo 129, exceto quanto aos itens XXI, XXII e
XXIII que serão regidos por regulamento específico.
V – as instituições financeiras e as operadoras de cartões de crédito
pelos serviços que contratarem ou intermediarem quando os
tomadores do serviço serviços forem residentes ou domiciliadas no
município de São Pedro da Cipa - MT;
VI – fazendas ou suas administradoras registradas como pessoas
jurídicas;
VII – as corretoras de produtos agropecuários;
VIII – as corretoras, as administradoras de consórcios e companhias
de seguros quando os tomadores do serviço serviços forem residentes
ou domiciliadas no município de São Pedro da Cipa - MT;
IX – as empresas de construção civil e os incorporadores imobiliários,
por todos os serviços tomados, inclusive pelo imposto devido sobre as
comissões pagas em decorrência de intermediação de bens imóveis;
X – os hotéis e congêneres nos termos do decreto regulamentar
quartos pelos serviços que contratarem;
XI – as produtoras e/ou organizadoras de eventos, espetáculos,
shows, festivais, festas, recepções e congêneres pelos serviços que
contratarem ou intermediarem.
XII – as pessoas físicas ou jurídicas que forem tomadoras ou
intermediárias dos serviços prestados no município de São Pedro da
Cipa – MT definidos em Decreto Regulamenta;
§3º. (revogado)
§4º. As credenciadoras ou emissoras de cartões de crédito e débito
ficam responsáreis pera retenção do valor do Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza – ISSQN devido pelos serviços prestados a

título do subitem 15.01 da lista de serviços descrita no anexo I
quando realizado as bandeiras de cartão de crédito ou débito, ou a
eles conexos.
§5º. Os responsáveis pela retenção e o recolhimento do imposto
sobre os serviços que forem tomadores deverão realizar junto a
Secretaria de Finanças Municipal sua inscrição no Cadastro
Simplificado Tributário.
§6º. A falta de retenção do imposto, não exime o responsável
subsidiário que é o tomador ou intermediário do serviço pelo
pagamento do imposto devido, multa, juros de mora e correção
monetária.
§7º. Os tomadores a que se refere este artigo, fornecerão aos
prestadores o comprovante de retenção do imposto que farão
constar em livro próprio o registro da retenção do imposto por parte
do tomador do serviço.
§8º. A retenção será correspondente ao valor do imposto devido pelo
contribuinte, devendo o recolhimento do imposto ocorrer nos termos
do Decreto Regulamentar.
§9º. O contribuinte substituto deverá fornecer a Administração
Fazendária mensalmente uma declaração dos serviços tomados e
valores retidos nos termos do Decreto Regulamentar.
Art. 4º O artigo 32 da Lei Municipal nº Lei Municipal nº 465/2014, passa a vigorar com a
seguinte alteração.
Art. 32 (...)
VIII – o transmitente, em relação ao adquirente do bem ou do direito
transmitido;
IX – o cedente, em relação ao cessionário do bem ou do direito
cedido;
X – as pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse comum na
situação que tenha dado origem ao fato gerador do imposto;
XI – todo aquele que comprovadamente concorra para a sonegação
do imposto.

Art. 5º Fica inserido o artigo 43 – A na Lei Municipal nº Lei Municipal nº 465/2014, que passa
a vigorar com a seguinte alteração.

Art. 43 - A. A notificação do lançamento ao sujeito passivo, será
realizada, preferencialmente por meio eletrônico, através do
Domicílio Tributário Eletrônico – DTE ou por meio de correio
eletrônico previamente cadastrado na central de atendimento ao
contribuinte na sede da Prefeitura de São Pedro da Cipa - MT.
§1º. O sujeito passivo deverá cadastrar um login e senha ou um
endereço de correio eletrônico para o recebimento de notificações na
sede da Prefeitura de São Pedro da Cipa – MT.
§2º. Presume-se notificado ou intimado contribuinte na data em que
efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação efetuada por
meio do Domicílio Tributário Eletrônico - DTE ou quando decorridos
05 (cinco) dias do envio do correio eletrônico.
§3º. A notificação poderá ser feita na pessoa do representante legal,
do procurador do contribuinte ou responsável substituto, desde que
devidamente cadastrado junto a Administração Tributária Municipal.
§4º. Diante da impossibilidade de realizar a notificação por meio do
correio eletrônico a Administração Tributária Municipal poderá
promover a notificação nos termos do Artigo 43.
§5º. Nos casos de responsabilidade solidária, para a realização da
notificação não caberá benefício de ordem dos sujeitos cadastrado.

Art. 6º O artigo 122 da Lei Municipal nº Lei Municipal nº 465/2014, passa a vigorar com a
seguinte alteração.
Art. 122. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local
do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no
local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos
incisos I a
(...)
VI. cobrar imposto sobre:
(...)
e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil
contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os
suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na
etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.
(...)

Art. 7º O artigo 127 da Lei Municipal nº Lei Municipal nº 465/2014, passa a vigorar com a
seguinte alteração.
Art. 127.
(...)
1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados,
textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de
informação, entre outros formatos, e congêneres.
1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos
eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da
máquina em que o programa será executado, incluindo tablets,
smartphones e congêneres.
(...)
1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio,
vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade
de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos
pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a
Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS).
(...)
6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.
(...)
7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação,
reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento
de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres
indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para
quaisquer fins e por quaisquer meios.
(...)
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e
semoventes.
(...)
13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos
gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e
fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de
comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de
qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior
circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos,
embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão
sujeitos ao ICMS.

(...)
14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.
(...)
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário,
metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros
16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. (Incluído
pela Lei Complementar nº 157, de 2016)
(...)
17.24 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de
propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros,
jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita).
(...)
25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de
corpos cadavéricos.
(...)

Art. 8º O artigo 129 da Lei Municipal nº Lei Municipal nº 465/2014, passa a vigorar com a
seguinte alteração.
Art. 129. O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no
local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento,
no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos
incisos I a XXIII, quando o imposto será devido no local:
(...)
XXI. do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e
5.09 da lista de serviços;
XXII. do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços
prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e
demais descritos no subitem 15.01 da lista de serviços;
XXIII. do domicílio do tomador do serviço do subitem 15.09 da lista de
serviços;
(...)
§6º Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos §§ 7º
a 10 deste artigo, considera-se tomador dos serviços referidos nos
incisos XXI, XXII e XXIII do caput deste artigo o contratante do serviço
e, no caso de negócio jurídico que envolva estipulação em favor de
unidade da pessoa jurídica contratante, a unidade em favor da qual o

serviço foi estipulado, sendo irrelevantes para caracterizá-la as
denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento,
sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras
que venham a ser utilizadas.
§7º No caso dos serviços de planos de saúde ou de medicina e
congêneres, referidos nos subitens 4.22 e 4.23 da lista do anexo I, o
tomador do serviço é a pessoa física beneficiária vinculada à
operadora por meio de convênio ou contrato de plano de saúde
individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão.
§8º Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do
plano, será considerado apenas o domicílio do titular para fins do
disposto no § 6º deste artigo.
§9º No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou
débito e congêneres, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços
do anexo I, prestados diretamente aos portadores de cartões de
crédito ou débito e congêneres, o tomador é o primeiro titular do
cartão.
§10º O local do estabelecimento credenciado é considerado o
domicílio do tomador dos demais serviços referidos no subitem 15.01
da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar relativos às
transferências realizadas por meio de cartão de crédito ou débito, ou
a eles conexos, que sejam prestados ao tomador, direta ou
indiretamente, por:
I – bandeiras;
II – Credenciadoras; ou
III – emissoras de cartões de crédito e débito.
§11. No caso dos serviços de administração de carteira de valores
mobiliários e dos serviços de administração e gestão de fundos e
clubes de investimento, referidos no subitem 15.01 da lista de
serviços do anexo I, o tomador é o cotista.
§12. No caso dos serviços de administração de consórcios, o tomador
de serviço é o consorciado.
§13. No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o tomador do
serviço é o arrendatário, pessoa física ou a unidade beneficiária da
pessoa jurídica, domiciliado no País, e, no caso de arrendatário não
domiciliado no País, o tomador é o beneficiário do serviço no País.”
§14º Nas hipóteses de recolhimento no local indevido ou nos casos de
recolhimento a menor em decorrência de alíquota inferior a 2%, a

pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que
imune ou isenta, respondem solidariamente pelo não recolhimento ou
recolhimento a menor.
§15º Deverá ser considerado nulo pela administração tributária
municipal a lei ou qualquer outro ato dos demais entes federativos
que não respeite as disposições relativas à alíquota mínima de 2% ou
que tenha sofrido redução da base de cálculo no caso de serviço
prestado a tomador ou intermediário que tenha a obrigação
tributária devida em São Pedro da Cipa - MT.

Art. 9º Fica inserido o artigo 129 – A na Lei Municipal nº Lei Municipal nº 465/2014, que
passa a vigorar com a seguinte alteração.
Art. 129 – A O contribuinte do ISSQN descritos nos itens XXI, XXII e
XXIII do artigo 129, declarará as informações objeto da obrigação
acessória até o 25º (vigésimo quinto) dia do mês seguinte ao de
ocorrência dos fatos geradores, de forma padronizada,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico de padrão unificado
em todo o território nacional.
§ 1º. Os contribuintes descritos nas hipóteses elencadas no caput
ficam dispensados da exigência de inscrição no cadastro municipal de
contribuinte mobiliário, licenças e alvarás quando domiciliado fora do
território municipal.
§ 2º. O ISSQN devido pelo contribuinte não residente no município
decorrente dos itens XXI, XXII e XXIII do artigo 129, severa ser pago
até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao de ocorrência
dos fatos geradores, exclusivamente por meio de transferência
bancária, no âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB),
conforme decreto regulamentar.
§ 3º. O ISSQN devido pelo contribuinte não residente no município
decorrente dos itens XXI, XXII e XXIII do artigo 129, severa ser pago
até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao de ocorrência
dos fatos geradores, exclusivamente por meio de transferência
bancária, no âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), nos
termo do Decreto Regulamentar.
§ 4º. É vedada a atribuição, a terceira pessoa, de responsabilidade
pelo crédito tributário relativa aos serviços dos itens XXI, XXII e XXIII

do artigo 129, permanecendo a responsabilidade exclusiva do
contribuinte.
Art. 9º Fica inserido o artigo 129 – B na Lei Municipal nº Lei Municipal nº 465/2014, que
passa a vigorar com a seguinte alteração.
Art. 129 – B. O ISSQN devido em razão dos serviços referidos nos
subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços será
apurado pelo contribuinte e declarado por meio de um sistema
eletrônico de padrão unificado em todo o território nacional.
§1º O sistema eletrônico de padrão unificado de que trata o caput
será desenvolvido pelos próprios contribuintes, individualmente ou
em conjunto com outros contribuintes sujeitos às disposições desta
Lei Complementar, e seguirá leiautes e padrões definidos pelo Comitê
Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN (CGOA).
§2º Deverá ser franqueado a administração tributária Municipal o
acesso gratuito ao sistema eletrônico de padrão unificado utilizado
para cumprimento da obrigação acessória padronizada.
Art. 10 O produto da arrecadação do ISSQN relativo aos serviços descritos nos subitens 4.22,
4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços do anexo I, cujo período de apuração esteja
compreendido entre a data de publicação desta Lei Complementar e o último dia do
exercício financeiro de 2022 será partilhado entre o Município do local do estabelecimento
prestador e o Município do domicílio do tomador desses serviços, da seguinte forma:
I – Relativamente aos períodos de apuração ocorridos no exercício de 2021, 33,5% (trinta e
três inteiros e cinco décimos por cento) do produto da arrecadação pertencerão ao
Município do local do estabelecimento prestador do serviço, e 66,5% (sessenta e seis
inteiros e cinco décimos por cento), ao Município do domicílio do tomador;
II – Relativamente aos períodos de apuração ocorridos no exercício de 2022, 15% (quinze
por cento) do produto da arrecadação pertencerão ao Município do local do
estabelecimento prestador do serviço, e 85% (oitenta e cinco por cento), ao Município do
domicílio do tomador;
III – Relativamente aos períodos de apuração ocorridos a partir do exercício de 2023, 100%
(cem por cento) do produto da arrecadação pertencerão ao Município do domicílio do
tomador.

§Único Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio ou protocolo, entre os
Municípios interessados ou entre esses e o Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do
ISSQN (CGOA), com o intuito de viabilizar o recebimento do produto da retenção e
recolhimento o aludido imposto de competência do município de São Pedro da Cipa - MT.

Art. 11º O artigo 134 da Lei Municipal nº Lei Municipal nº 465/2014, passa a vigorar com a
seguinte alteração.
Art. 134.
(...)
§2º. Excluem-se da base de cálculo do ISSQN, quando devidamente
comprovados com nota fiscal específica:
I – serviços de composição gráfica, exceto se destinados a posterior
operação de comercialização ou industrialização, ainda que
incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser
objeto de posterior circulação, na composição gráfica, inclusive
confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,
zincografia, litografia e fotolitografia;
II - o fornecimento de mercadorias produzidas pelo próprio prestador
de serviços fora do local da prestação dos serviços, na execução, por
administração, empreitada ou subempreitada, de obras de
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,
inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e
irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação
e montagem de produtos, peças e equipamentos;
III – peças e partes empregadas no serviço de lubrificação, limpeza,
lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem,
manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos,
equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto;
IV – o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos
serviços, fora do local da prestação dos serviços na reparação,
conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e
congêneres;
V – peças e partes empregadas nos serviços de recondicionamento de
motores;
VI – fornecimento de alimentação e bebidas na organização de festas
e recepções;

§3º. A exclusão das mercadorias trazidas de fora do local da
prestação do serviço, nos termos dispostos nos itens III e V, do
parágrafo anterior deverá ser fundamentada por nota fiscal própria
descrevendo todas as mercadorias, sob pena dos itens serem
incorporados à base de cálculo.
§4º. O fornecimento de alimentos e bebidas na organização de
eventos e festas deverão, nos termos disposto no item VI, ser
fundamentados por nota fiscal própria descrevendo todos os itens,
sob pena dos alimentos e bebidas serem incorporados à base de
cálculo.
Art. 12 O artigo 141 da Lei Municipal nº Lei Municipal nº 465/2014, passa a vigorar com a
seguinte alteração.
Art. 142.
(...)
§3º. As construções civis que envolvam atividades de incorporação
obedecerão aos ditames da Lei Federal nº 4.591, de 16 de dezembro
de 1964.
Art. 13 O artigo 150 da Lei Municipal nº Lei Municipal nº 465/2014, passa a vigorar com a
seguinte alteração.
Art. 150. Sem prejuízo ao disposto no artigo 26, o Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza será retido na fonte pelo tomador dos
serviços prestados por profissional autônomo ou empresa, inscritos
ou não no Cadastro Mobiliário de Contribuintes, sendo responsáveis
pela retenção e pelo recolhimento do imposto os seguintes
tomadores:
Art. 14 O artigo 150 da Lei Municipal nº Lei Municipal nº 465/2014, passa a vigorar com a
seguinte alteração.
Art. 207. A incidência do Imposto Sobre a Transmissão de Bens
Imóveis alcança as seguintes mutações patrimoniais:
I – de compra e venda:
a) puro ou condicional quando for registrado junto ao Cartório de
Registro de Imóveis;

b) quando for homologado no cartório o termo de quitação do
contrato de compra e venda;
c) quando o contrato for incondicional e o adquirente estiver
inserido na posse do imóvel.
(...)
IV - a arrematação, a remição e a adjudicação;
(...)
XIII. cessão de direitos de superfície, servidão, usufruto, uso ou
habitação;
Art. 15 O artigo 213 da Lei Municipal nº Lei Municipal nº 465/2014, passa a vigorar com a
seguinte alteração.
Art. 213.
(...)
III. na transmissão do bem por meio de documento particular, dentro
de 30 (trinta) dias contados da data da sua lavratura.
§1º. Considerar-se-á ocorrido o fato gerador na lavratura de contrato
ou promessa de compra e venda, exceto se da assinatura do contrato
ocorrer a emissão posse do imóvel ou se o contrato se fizer constar que
a transferência da posse somente ocorrerá após a quitação final.
(...)
Art. 16 O artigo 213 da Lei Municipal nº Lei Municipal nº 465/2014, passa a vigorar com a
seguinte alteração.
Art. 215. A Taxa de Serviços Públicos tem como fato gerador a
utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de coleta de lixo, de
iluminação pública, de transporte e trânsito urbano e de expediente e
serviços diversos, prestados pelo Município ao contribuinte ou
colocados à sua disposição, com a regularidade necessária.
§1º. Entende-se por serviço de coleta de lixo a remoção periódica de
lixo gerado em imóvel localizado dentro dos limites municipais. Não
compõe o fato gerador, a remoção especial de lixo, assim entendida a

retirada de entulhos, detritos industriais, galhos de árvores e outros
materiais inservíveis e, ainda, a remoção de lixo realizada em horário
especial por solicitação do interessado, que ficarão sujeitas a legislação
específica.
§2º. Entende-se por serviço de iluminação pública, o fornecimento de
iluminação das vias, logradouros e próprios públicos, observando-se
seu relevante aspecto social a todos os imóveis localizados dentro do
perímetro urbano, nos termos do decreto regulamentar.

Art. 17 artigo 308 da Lei Municipal nº Lei Municipal nº 465/2014, passa a vigorar com a
seguinte alteração.
Art. 308. Fica instituído o UPF (Unidade Padrão Fiscal do Município de
São Pedro da Cipa) na ordem de R$ 202,55 que servirá para os cálculos
dos tributos e penalidades na esfera de competência municipal,
devendo ser corrigida anualmente no início de cada exercício financeiro
por meio de decreto regulamentar, a ser publicado até o último dia útil
do exercício corrente baseado exclusivamente na variação do Índice de
Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal
vier a substituí-lo.
Parágrafo Único. A referência temporal para a o índice de correção
será dos doze meses contados a partir 1º de dezembro do exercício
anterior a 30 de novembro do ano corrente.
Art. 18. Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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