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DECRETO nº 3529/2018, DE 01 DE OUTUBRO DE 2018. 

conforme previsto na Lei Municipal nº 1058/1997   

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito do Município de Iracemápolis, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais; 

CONSIDERANDO o dever da administração pública em atender ao disposto no art. 37 

da Constituição Federal, em especial o princípio da eficiência, bem como o disposto no 

art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000  Lei de Responsabilidade Fiscal; 

CONSIDERANDO a necessidade de manter dados confiáveis no Cadastro Mobiliário 

para o efetivo exercício do Poder de Polícia Administrativa, e para um melhor 

Planejamento Tributário; 

DECRETA: 

Art. 1º - Os contribuintes inscritos no Cadastro Mobiliário Municipal deverão 

anualmente realizar o recadastramento de suas inscrições no período compreendido entre 

20 de Janeiro e 20 de Fevereiro, exclusivamente pelo sítio eletrônico da Prefeitura 

Municipal, em aplicativo específico disponibilizado pela Coordenadoria de Finanças 

conforme as regras estabelecidas nesse Decreto. 

Art. 2º - Estão obrigados ao recadastramento todos os contribuintes, mesmo os que 

gozem de isenção ou imunidade, inclusive os órgãos, empresas e entidades da 

Administração Pública Direta e Indireta, as empresas individuais, os 

Microempreendedores Individuais  MEI, os condomínios, as associações, sindicatos, 

profissionais autônomos e cartórios notariais, inscritos no Cadastro Mobiliário do 

Município. 

Art. 3º - O recadastramento deverá ser efetuado por estabelecimento individualizado, 

seja matriz, filial, agência, sucursal, escritório, posto avançado, cabine de autosserviço, 

depósito ou assemelhado. 

Art. 4 º - O acesso ao aplicativo para o recadastramento está disponível em 

www.iracemapolis.sp.gov.br, através da barra Certidões e 2as Vias, ISS  

Recadastramento. 

§ 1º É obrigatório o preenchimento dos campos: 

I Dados do contribuinte; 

II Dados de correspondência; 

III  Dados do contador, exceto se o contribuinte dispuser de contabilista próprio, o que 

deverá ser declarado no campo observações; 

IV  Dados do sócio majoritário; 

V Dados do responsável pelo preenchimento. 

 

§ 2º É obrigatório a apresentação dos documentos discriminados no Anexo 1, que 

deverão ser anexados antes de confirmar o recadastramento. 

Art. 5º - As informações declaradas e os documentos digitalizados e encaminhados para 

o Recadastramento são de inteira responsabilidade do contribuinte declarante e não 

implicam na anuência do Município em relação à regularidade do estabelecimento.

Parágrafo único: O Departamento de Tributação poderá requisitar documentos 

complementares quando julgar necessário. 

Art. 6º - Os contribuintes que não efetuarem o recadastramento dentro do prazo 

estabelecido nesse decreto estarão sujeitos ao bloqueio de atividades conforme previsto 

no art. 14  B e às penalidades cabíveis previstas no art. 14 - E, do Código Tributário 

Municipal - Lei Municipal nº 1058/1997. 

§ 1º - Após o encerramento do prazo estabelecido para o recadastramento o 

Departamento de Tributação publicará em Edital no Diário Oficial do Município a 

relação das inscrições municipais que não efetuaram o recadastramento.

§ 2º - Após a publicação do Edital os contribuintes que não efetuaram o recadastramento 

através do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal disporão de 15 dias corridos para 

efetuar o recadastramento presencialmente no Departamento de Tributação. 

§ 3º - Encerrado o prazo estabelecido no § 2º deste artigo, sem que o contribuinte 

regularize sua situação perante o Município, a inscrição municipal será bloqueada. 

Art. 7º - Os dados declarados no recadastramento pelos contribuintes, após homologação 

pela autoridade fiscal do município, passarão a ser utilizados pelo município para todos 

os fins.  

Art. 8º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito.

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA
Prefeito Municipal 

 
ANEXO 1 

 
Documentos Obrigatórios Pessoa Jurídica Autônomo 

Cartão do CNPJ Sim -----

Carteira do Órgão de Classe ----- Sim

IPTU da sede do estabelecimento * Sim Sim

Comprovante de residência Sim (Sócio Majoritário) Sim

Contador responsável (CRC) Sim -----

* Apresentar a página que traz as informações cadastrais e o demonstrativo do imóvel.

 


