
TABEIJA A QUE SE REFEREM OS ARTJGOS 22 E 23 DA LEI 1.297, DE 16/11/51 

SITUAÇAO DO 
IMÕVEL 

IsençiúJ lotai Ta.ra de 3% To.Ka de 4% TaJ'a de 5% 

Cr$ 

T(J.f'4 de 6% Ta.ra de 7% 

Cr$ Cr$ CrI Cr$ Cr$ 

Na Capital t! Santos 
Na. cidades de ,mais 

de 2S .000 habitan
tes, exceto Capital e 
Santos ..... ~ .... 

Nas de maia de 1.5 000 
até 25.000 habitan· 
tes .~ ............ 

Na. de maio d .. 5.000 
ati 15.000 hab'tan
te. .. ~ ........... 

Na. de 5.0'10 bani'an
te. ou men"" .... 

até 

até 

até 

até 

até 

...... 50.000,00 

..... 40.000,00 

...... 30.000,00 

..•... 20.000,00 

...... 15.000,00 

de. mais de 50.000,00 
até • . . . .• 100.000,00 

de nmi. de 40.000,00 
até ...... 90.000,00 

de mais de 30.000,00 
até ...... '70.000,00 

de mais de 20.000.00 
até 50.000,00 
de mais de 15.000,00 
até ~ ..... 3~ .000,00 

~--

de maia de 100.000,00 
até ...... IS0.0~0,oJ 

de maia de 90.000,00 
até ••• ". 130.00J,CO 

de mais de 70.onO.oo 
atl! , •• , •• 110.000,00 

dé mais de 50.000.00 
até 80.001./l0 
de mais de 35.000,00 
até .. " .• 55,000,00 

de mais de lS0.000,OO 
até .•.... 200.000,00 

de I!lllis de 130.000,00 
até ...... 170.000.00 

de lrutis de 110.000,O~ 
até ...... 140.000,00 

de mais de 80.000.00 
até ...... 110.000.00 
de mais de 55 .ooo.o~ 
até ...... 70.000,00 

-- 

de mais de 200.000,00 
até ...... 250.000,00 

de ttUlis de 170.000,00 
até ••..•• 210.000,00 

de. mais de 140,000.00 
até , ...•. 170.000.00 

de mais de 110.000,00 
atê .••... 130.000.0:) 
de mais de 70:000,00 
até ...... 85.000,00 

de mais de 250.000.00 
até , .•. " 300.000,00 

de mais de 210.000,00 
até •..•.• 250.000,00 

de mais de 170.000,00 
até .....• 200.000,00 

de mais de 130.000,00 
até •....• 150.000.00 
de mais de 85.000.00 
até ...... 100.000,00 

._--_._..... ~---

Publicado no Diario Oficial em 18/11/1951. 

Tabela "B", do artigo 13, da lei n.· 185, de 13 de novembro de 1948, a que se refere o artigo 57, da lei n.O 1.297, de 16 de 
novembro de 1~61. 

TABELA nB" 

ATOS SUJEITOS AO S~LO FIXO 
§ 1." - Adesivo. 

1 - Atos lavrados por funcionários da justiQa estadual, autos de qualquer espeCle, certidões e cópias divers8'8; senten
ças extrafda8 de prooeS90S; cartas testemunhaveis, precatórias, rer.catórias, rogatórias; de inquirição, arrematação e adjudicação; 
instrumentos, editais e mandados judiciais _ por meia folha •...•.....••............•.. " .•.....• ,............. 

Publicado no Diário Olicial em 18/11/1951 • 
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Cr' 2,00. 
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