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L E I NQ 4660/94 
de 13 de dezembro de 1994 

Aut::•r i za a Prefe i t.ura a c r i ar pro•;rama com 
objetivo de aumentar a arrecadação municipal e 
combater a sonegação e dá outras providências. 

A Prefeita Municipal de São Jose dos Campos. 
faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a 
seguinte lei: • 

Art. 12. Fica a Prefeitura Municipal autorizada 
a criar programa com objetivo de aumentar a arrecadação do Municipio e 
combater a sonegação. 

Art. 2Q. O programa, previsto nesta LPi. 
constará de m~didas e campanhas visando: 

I Incrementar e aperfeiçoar a fiscalização 
tributária; 

II 
consumidores da importância 
recolhimento dos tributos; 

Conscientizar 
da emissão da 

os contribuintes 
Nota Fiscal e 

e 
do 

III - Recebimento de tributos não recolhidos, 
inscrit.os ou não em dívida ativa; 

IV - Possibilitar a melhoria dos salários dos 
servidores municipais . 

Art. 39 . Fica a Prefeitura autorizada a 
constituir Comissão Coordenadora do programa previsto nesta lei . 

parte representantes 
Parágrafo un1co 
da Prefeitura, 

Da comissão deverão fazer 
da sociedade civil e dos 

servidores. 

Art. 
desse programa pod~rão ser 
salariais dos servidores. 

4Q. Parte dos recursos obtidos 
canalizados para recuperação de 

Art. 52. Esta lei entr3 em vigor 
publicação, revogad~s as disposições em contrário. 

através 
perdas 
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cont. da Lei n2 4660/94 - fls. 02 

de dezembro de lq94. 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos , 13 

Angela Mor~ 
Prefeita 

Registrada na Divisão de Formalização e Atos da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos treze dias do mês de dezembro do 
ano de hum mil novecentos e noventa e quatro. 

Divisão de Formalização e Atos 

(PROJETO DE LEI DE AUTORIA DO VEREADOR CARLINHOS ALMEIDA) 


