
LEI N'i' 1o.81 9 • DE 28 DE Dezembro DE 1989 

Dispõe sobre a inscrição ·e ·atualização 
de dados no Cadastro Imobiliário Fiscal, 
e dá outras providências. 

LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, Prefeita do Municlpio de São Pa~ 
lo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei. 
Faz saber que a câmara Municipal, em sessão de 20 de de
zembro de 1989, decretou e eu promulgo a seguinte lei: 

INSCRIÇ~O IMOBILIÃRIA 

Art •. 19 :.. Os Impostos Predial 
rial Urbano e as Taxas de Conservação de Vias 
ros Públicos, de Limpeza Pública e de·combate 
serão lançados com base nos dados do Cadastro 

e Territo
e Logradou 
a Sinistros 
Imobiliário 

Fiscal. 
Art. 29 - Todos .os imóveis, construidos 

ou não, situados na zona urbana do Municlpio, inclusive 
os que gozem de imunidade ou isenção, devem ser inscritos 
no Cadastro Imobiliário Fiscal. · 

- § 19 - Da inscrição, feita em form.ulário 
próprio, além de outros dados que venham a ser exigidos, 
deverão constar: 

I - Nome, qualificação e endereço do pro
prietário, dó titular do dom{nio útil ou do possuidor a 
qualquer titulo; 

II' - Dados do titulo de aquisição da pro
~riedade ou do domlnio Útil, ou qualidade ém que a posse 
e· exercida; 

III·- Localização do imóvel; 
IV - Ãrea do terreno; 

V - Area construída; 
VI - Endereço para entrega de notificações 

de lançamento, no caso de imóvel não construido. 

§ 29 - Ocorrendo modificaÇ'5es de 
quer dos dados constantes da inscrição, dovcrá ela 
atualizada, em formulário próprio, observadas as 
condições regulamentares. 

Art. 39 - A ·inscrição e respectivas 
lizações serão promovidas pelo sujeito passivo, nas 
teses de: 

quais
ser 

demais 

atua
hipó-

I - Ocorrência de circunstância que deteE 
mine a inclusão do .imóvel no Cadastro Imobiliário Fiscal, 
nos termos do· artigo 29 ,'dentro do prazo de. 60 <.sessenta) 
dias; 

II - Convocação por edital, no prazo nele 

III - Intimação, em função de ação fiscal, 
na forma e prazo regulamentar; 

. IV - Modificação de quaisguer dos dados 
constantes dos incisos I, II, IV e V do § 19 do artigo 29, 
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias; 

V - Modificação.dos dados constantes do 
inciso VI do § 19 do artigo 29, dentro do prazo do 60 (se! 
senta) dias. 

Parágrafo único - A entrega do formulário 
de inscrição ou atualização não faz presumir a aceitação, 
pela Administração, dos dados nele declarados. 

Art. 49 - Consideram-se sonegados à ins
crição os imóveis cuja inscrição· e respectivas atualiza
ções não forem promovidas na forma desta lei, e ·aqueles 
cujos formulário's de inscrição aprésentem falsidade, erro 
ou omissão quanto a qualquer elemento de declaração obrl 
gatória, ou complementar, ';Juando expressamente exigido·. 

Par59rafo unico - Na. hipótes! prcvis~a ne! 
te artigo, o lançamento dos tributos imob~liarios sera ef_!! 
tivado com base nos elementos de que dispoe a Administr~ 
ção. 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

1\rt. 59 - J\s infrilçÕes às normas ·relativas 
aos tributos imobiliários sujeitam O infrator 5s Se<]Uintes 
penalidades: 

_ I - Infraç·ão relativa à inscrição e atua-
lizaçoes cadastrais: mu1ta de 2 (duas) Unidades de Valor 
Fiscal .do .Município - UFM, aos que deixarem de efetuar, 
na forma e prazos estab!;lçcidos, a inscri.ção imobiliária 
e respectivas atualizaçoos; 

II - Infrações relativas ã ação fiscal:' mul 
ta de 5 (cinco) Unidades de Valor Fiscal - Ut'M .aos que re 
cusarem a exib~ção de documentos nec~ssãriós a a~uraçãõ 
de dados do imovel, embaraçai-em a açao fiscal ou nao atcn 
derem ás convocações efetuadas pela Administração. -

Parágrafo único - Os imóveis construiüos, 
Com destinação e uso exclusivn.mentc residencial, quando 
objeto de isenção do Imposto Predial, nos termos da legis 
lação própria, não se sujeitam ás.penalidades previstaã 
neste artigo. 

Art. 69 - Constatada a ocorrência das in
fravões previstas no artigo anterior, lavrar-se-á Auto de 
Infração,· na forma regulamentar. · 

" Parágrafo único - Na aplicação da multa 
de que trata o artigo 59, será adotado o valor da UFM vi
gente à data da emissão de ,auto. 

DISPOSIÇOES FINAIS 

Art. 79 - Ficam anistiadas as infrações 
previstas no artigo 79, inciso I '· da Lei n9 10. 208, de 5 
de dezembro de 1986, e cancelados os respectivos Autos da 
Infração lavrados, vedada a restituição par.eia! ou total 
das importâncias recolhidas a esse titulo. 

Art. 8~ - Esta lei entrará em vigor na da 
ta de sua regulamentaçao,' a· ser baixada. pelo Executivõ 
dentro de 30 (trinta) dias após sua publicação. 

Art .. 99 - Revogam-se as disposições em 
contrário, em especial a Lei n9 10.208, de 5 de dezembro 
de 1986. 

'PREFEITURA 00 MUNICtPIO DE SÃO PAULO, aos 28 de Dez.embro 
de 1989, 4369 da fundação de São Paulo. 
LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, PREFEITA 
Hl!LIO PEREIRA BICUDO, Secretário dos Ne9Ócios Jurldicos 
AMIR ANTONIO KHAIR, Secretáiio das Finanças 
LADISLAS DOWBOR, Secretário dos Negócios Extraordinários 
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 28 de 
Dezembro de 1989. 
JOS! EDUARDO MARTINS CARpOZO,.Secretário do Governo Muni
cipal 

... 


