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LEI COMPLEMENTAR N° 265, DE 29 DE AGOSTO DE 2013.
“Dispõe sobre nova redação a dispositivos da Lei
Complementar nº 161, de 14 de dezembro de
2007, com suas conseqüentes alterações”.
O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, Estado
de São Paulo, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga
a seguinte lei:
ARTIGO 1 - Os incisos II, III, X, XIX e o §1º do artigo 79, da Lei
Complementar nº 161, de 14 de dezembro de 2007, com suas conseqüentes
alterações, passam a ter as seguintes redações:
“ARTIGO 79 – Omissis”.
II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos
serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa:
III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.21 da
lista anexa;
X – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso
dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista anexa;
XI - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres,
no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa;
XIX – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento,
organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.11 da
lista anexa;
§ 1º - no caso dos serviços a que se refere o subitem 3.05 da lista anexa, considera
– se ocorrido o fato gerador e devido o imposto no território do município com a
extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza,
objeto de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de
uso, compartilhado ou não.
ARTIGO 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito
retroativo a 04 de abril de 2013.
ARTIGO 3° - Revogando-se as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, em 29 de agosto de 2013.

MARCELO VAQUELI
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Tremembé, aos 29 de agosto de 2013.

ELIANA MARIA NEVES DE LIMA
Coordenadora dos Serviços da Secretaria

2

