PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
GABINETE DO
PREFEITO

LEI 6.326, DE 1º DE ABRIL DE 2019
Altera a Lei nº 5.779, de 09 de dezembro de
2013, que institui nos termos do art. 182, § 4º
da Constituição Federal, os instrumentos para
o cumprimento da Função Social da
Propriedade Urbana no Município de Ribeirão
Pires, dispondo sobre o parcelamento, a
edificação e a utilização compulsória de
imóveis urbanos, sobre o IPTU progressivo no
tempo e dá outras providências.
ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA, Prefeito do Município da
Estância Turística de Ribeirão Pires, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º A Lei n. 5.779, de 09 de dezembro de 2013, que institui nos termos do
art. 182, § 4º da Constituição Federal, os instrumentos para o cumprimento da Função Social
da Propriedade Urbana no Município de Ribeirão Pires, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“ Art. 2º - (REVOGADO)” (NR).
“Art. 3º .....................................
...............................
§1º - (REVOGADO)
§2º - (REVOGADO)
§3º - (REVOGADO)” (NR)
“Art. 6º ...................................
.....................................
Parágrafo único – (REVOGADO)” (NR)
“Art. 8º ....................................
.......................................
§1º O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será igual ao dobro da
alíquota do ano anterior, até o limite de 15% (quinze por cento).
I - (REVOGADO);
II - (REVOGADO);
III - (REVOGADO);
IV - (REVOGADO);
V - (REVOGADO).
...............” (NR)
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“Art. 12. .........................
................................
§3º - (REVOGADO)
.......................” (NR)

Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires, em 1º de abril
de 2019 – 305o Ano da Fundação e 65o da Instalação do Município.
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