
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA 
 

LEI COMPLEMENTAR No 008 DE 29 DE JANEIRO DE 2008 
“Suspende a eficácia do parágrafo único do artigo 11 e dos §§ 1o e 2o do artigo 384 da Lei Complementar 
Municipal no 04/2005, no que concerne à atualização monetária do valor venal dos imóveis urbanos, e das 
tabelas constantes dos anexos I, e do III ao XIII da citada lei, excepcionalmente, durante o exercício de 
2007, com vigência para o exercício de 2008; e dá providências correlatas.” 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE AURIFLAMA, Estado de São Paulo, etc. 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 
Art. 1o Fica suspensa a eficácia do parágrafo único do artigo 11, e dos §§ 1o e 2o do artigo 384 da Lei Complementar Municipal no 04, de 22 
de dezembro de 2005, com nova redação dada pela Lei Complementar Municipal no 06, de 13 de dezembro de 2006, no que concerne à 
atualização monetária do valor venal dos imóveis urbanos, e das tabelas constantes dos anexos I, e do III ao XIII da citada lei, com efeitos 
na vigência do exercício de 2008. 
Art. 2o Excepcionalmente, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a não proceder a atualização monetária do valor venal dos imóveis 
urbanos, e dos demais tributos municipais elencados nos anexos I, e do III ao XIII da Lei Complementar Municipal no 04/2005 - Código 
Tributário Municipal, na forma disciplinada pelo parágrafo único do artigo 11, combinado com os §§ 1o e 2o do artigo 384 da citada lei; a 
ser estabelecido no exercício de 2007 com vigência para o exercício de 2008. 
Art. 3o O lançamento dos tributos municipais, excepcionalmente, no exercício de 2008, será lançado nos mesmos termos e valores do 
lançamento efetuado no exercício de 2007; exceção feita àqueles que possuem base de cálculo própria, apurados consoantes dispêndios 
reais materializados pela Administração no exercício anterior, ou no corrente. 
Art. 4o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5o Revogam-se as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Auriflama, 29 de janeiro de 2008. 
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