
Convenção: Os textos revogados encontram-se na cor vermelha, os alterados encontram-se 
tachados e posteriormente a eles encontra-se o texto em vigor na cor preta. 
 
 
"Esta compilação não substitui os textos originais publicados no Diário Oficial do Município, 
servindo como auxílio nas consultas de trabalho e estudo." – Presidência da JRT – 12/12/2007 
 
 

LEI Nº 5.535 de 28 DE DEZEMBRO DE 1984 
 

DÁ NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 4.353, DE 28 DE DEZEMBRO DE 
1973, QUE DISPÕE SOBRE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 
A Câmara Municipal aprovou e eu Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 

promulgo a seguinte lei: 
 
Artigo 1º ao 8º (...) 
 
Artigo 9º - Fica criado Conselho de Contribuintes para julgar, em segunda e última 

instância administrativa, os recursos interpostos contra decisões fiscais prolatadas, por força de suas 
atribuições, pelo Diretor do Departamento de Administração Tributária, da Secretaria das Finanças. 

 

Parágrafo Único – Excetuam-se da competência decisória do Conselho de 
Contribuintes os processos fiscais pertinentes a: 

 

I — Remissão de débitos fiscais; 

II — Consultas formuladas pelo sujeito passivo sobre dispositivos da legislação 
tributária. 

 
Artigo 10 - O Conselho de Contribuintes será composto de (VETADO) membros 

julgadores, sendo 7 (sete) representantes dos contribuintes e 7 (sete) representantes da Prefeitura 
Municipal, todos nomeados pelo Prefeito Municipal (VETADO) com mandato de 2 (dois) anos, que 
poderá ser renovado. 

 
§ 1º - Haverá um suplente para cada membro efetivo do Conselho de Contribuintes, 

que será convocado para servir na falta ou impedimento do titular, obedecendo, sua indicação e 
nomeação, o mesmo critério observado para os efetivos.  

 

§ 2º - Os representantes dos contribuintes, e. respectivos suplentes, serão 
nomeados pelo Prefeito, dentre os indicados em listas tríplices, pelas seguintes entidades de classes 
ou associações: 

I - Ordem dos Advogados do Brasil; 

II - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campinas; 

III - Associação dos Economistas de Campinas; 

IV - Associação Comercial e Industrial de Campinas; 



V - Centro de indústrias do Estado de São Paulo - Delegacia Regional de 

Campinas; 

VI - Conselho das Sociedades de Bairros de Campinas; 

VII - Central Sindical Única; (Revogado pela Lei nº 6.305 de 16 de novembro de 
1990) 

VIII – VII - Sindicato dos Contabilistas de Campinas. (Acrescentado pela Lei nº 
6.255 de 18 de julho de 1990) (Obs: com a revogação do inciso VII, este inciso 
passou a ser o inciso VII, sem alteração de sua redação). 

 

Artigo 11 - Os Membros do Conselho de Contribuintes serão empossados pelo 
Prefeito Municipal. 

 

Parágrafo Único - Serão considerados vagos os lugares no Conselho de 
Contribuintes, cujos membros não tenham tomado posse dentro de 30 (trinta) dias, contados da data 
da publicação das respectivas nomeações no Diário Oficial do Município. 

 

Artigo 12 - Perderá o mandato o representante que: 

a) - usar, de qualquer forma, meios ilícitos para procrastinar o exame e julgamento 
de processos, ou que, no exercício da função praticar quaisquer atos de favorecimento; 

b) - retiver processos em seu poder, por mais de 15 (quinze) dias, além dos prazos 
previstos para relatar ou proferir voto, sem motivo justificado; 

c) - faltar a mais de 3 (três) sessões consecutivas ou 5 (cinco) interpoladas, no 
mesmo exercício, salvo por motivo de moléstia, afastamento da cidade,  férias e licença. 

 

§ 1º - A perda do mandato referido no “caput” deste artigo será declarada por 
iniciativa do Presidente do Conselho, após apuração em processo regular.  

 

§ 2º - Tratando - se de representante da Prefeitura, se servidor municipal, a perda do 
mandato constituirá falta de exação no cumprimento do dever e implicará na aplicação das 
penalidades disciplinares, nos termos da legislação vigente. 

 

Antigo 13 - Anualmente, no primeiro dia útil do exercício, o Prefeito Municipal 
nomeará, dentre os componentes do Conselho, o seu Presidente e o Vice-Presidente. 

 

Artigo 14 – VETADO 

 

Artigo 15 - As decisões do Conselho serão tomadas por maioria de votos, cabendo 
ao Presidente também o voto de qualidade. (Alterado pela Lei nº 6.255 de 18 de julho de 1990) 

 
Artigo 15 – As sessões do Conselho de Contribuintes serão realizadas com a 

presença da maioria dos Conselheiros em primeira convocação e, com qualquer número, em 
segunda convocação, que será realizada 30 (trinta) minutos após o horário designado para a sessão. 



 
§ 1º - A circunstância prevista no presente artigo deverá constar obrigatoriamente de 

pauta e da convocação do Conselheiro. (Acrescentado pela Lei nº 6.255 de 18 de julho de 1990) 
 
§ 2º - A decisão será sempre tomada por maioria de votos entre os presentes, 

cabendo também ao presidente o voto de qualidade. (Acrescentado pela Lei nº 6.255 de 18 de 
julho de 1990) 

 
§ 3º - A convocação de conselheiros far-se-á mediante notificação pessoal, contra 

recibo, não sendo dispensada a publicação da pauta. . (Acrescentado pela Lei nº 6.255 de 18 de 
julho de 1990) 

 
Artigo 16 - 0 prazo, para que o sujeito passivo interponha, perante o Conselho de 

Contribuintes, recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, contra decisão do Diretor de 
Administração Tributária, será de 15 (quinze) dias, a contar da intimação do referido ato decisório, 
efetuada nos termos da Lei nº 4.353/73. 

 

Parágrafo Único - Quando as decisões forem favoráveis à Fazenda Municipal, 
aplicar - se - á o disposto no artigo 177, inciso II da Lei 4.353/73. 

 

Artigo 17 - A autoridade julgadora de primeira instância recorrerá de ofício, sob pena 
de responsabilidade, ao Conselho de Contribuintes, quanto a matéria de competência decisória do 
referido órgão, sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento do tributo ou multa de 
valor originário não corrigido monetariamente, superior a 10 (dez) vezes o valor de referência. 

 

Artigo 18 - Recebido o processo, nos termos da legislação regulamentar, o 
Conselho terá prazo de 30 (trinta) dias para decidir. 

 

Parágrafo Único – O prazo, previsto no “caput”, interromper-se-á nos casos em que 
o Conselho considerar necessário a conversão do processo em diligência, cujo procedimento seja de 
competência de outros órgãos integrantes da estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal. 

 

Artigo 19 - A organização, compreendendo o número de Câmaras, o funcionamento, 
a ordem dos trabalhos a competência e as atribuições do Presidente, Vice-Presidente, membros e 
servidores do Conselho de Contribuintes e os respectivos prazos para seus atos, serão disciplinados 
ao Regimento Interno, aprovado por Decreto do Executivo. 

 

Artigo 20 a 21 (...) 

 

 

 

 

 

 



DECRETO Nº 8.657 DE 24 DE OUTUBRO DE 1.985 

 

APROVA O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES 

 

O Prefeito Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais, DECRETA. 

 

Artigo 1º - Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho de Contribuintes, nos 
termos do artigo 19 de Lei nº 5.535, de 28 de dezembro de 1984. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 
de 09.10.1995) 

Artigo 1º - Fica aprovado o novo Regime Interno do Conselho de Contribuintes, 
criado pela lei nº 5.535, de 28 de dezembro de 1984 e reformulado pela lei nº 8.129, de 13 de 
dezembro de 1994, que estabeleceu sua competência e organização. 

 

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO CONTRIBUINTES 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Artigo 1º - O Conselho de Contribuintes, criado pela Lei nº 5.535, de 28 do 
dezembro de 1.984, é o órgão instituído para julgar, em segunda e última instância administrativa, os 
recursos interpostos contra decisões do Diretor do Departamento do Administração Tributária, da 
Secretaria das Finanças.  (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 

Artigo 1º - O Conselho de Contribuintes, criado pela Lei nº 5.535, de 28 de 
dezembro de 1984 e reformulado pela Lei nº 8.129, de 13 de dezembro de 1994, que estabeleceu 
sua competência e organização, é o órgão instituído para julgar, em segunda e última instância 
administrativa, os recursos interpostos contra decisões de primeira instância administrativa na esfera 
de lançamento tributário, não incluídos os que tenham como objeto: compensação, restituição, 
consultas e parcelamentos. 

 

Artigo 2º - Por serem irrecorríveis, as decisões do Conselho de Contribuintes 
constituem coisa julgada na esfera administrativa.    (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 
09.10.1995) 

Artigo 2º - Por serem irrecorríveis, as decisões do Conselho constituem coisa 
julgada na esfera administrativa, cuja observação é obrigatória pela Administração Municipal. 

 
CAPÍTULO II 

 
DA CONSTITUIÇÃO DA COMPETÊNCIA 



 
Artigo 3º - O Conselho de Contribuintes compõe-se de 14 (quatorze) Conselheiros, 

dentre eles um Presidente um Vice-Presidente, e mais a Secretária.  (Alterado pelo Decreto nº 
11.992 de 09.10.1995) 

 
Parágrafo Único – Os Conselheiros serão 07 (sete) representantes dos 

contribuintes e 07 (sete) representantes da Prefeitura Municipal, nomeados pelo Prefeito, com 
mandato de 02 (dois) anos, que poderá ser renovado. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 
09.10.1995) 
 

Artigo 3º - O Conselho de Contribuintes compõem-se de 18 (dezoito) Conselheiros 
Julgadores Titulares e 18 (dezoito) Suplentes, nomeados pelo Prefeito Municipal, por portaria, além 
de funcionários administrativos e representantes fiscais. 
 

§ 1º - Dentre os Conselheiros Titulares, 9 (nove) são representantes da 
Municipalidade e 9 (nove) representantes dos Contribuintes. 

 
§ 2º - O Conselheiro nomeado Presidente do Conselho presidirá os julgamentos da 

1ª Câmara e o nomeado Vice-Presidente presidirá os  julgamentos da 2ª Câmara, sendo o Presidente 
da 3ª Câmara designado pelo Plenário do Conselho. 

 
Artigo 4º - Compete ao Conselho de Contribuintes: (Alterado pelo Decreto nº 

11.992 de 09.10.1995) 
 

I – elaborar o Regimento Interno e sua alteração, submetendo-os à aprovação do 
Prefeito Municipal; 

 
II – julgar os recursos que lhe foram dirigidos; 
 
III – propor ao Chefe do Executivo medidas tendentes ao aperfeiçoamento do 

Sistema Tributário do Município e que visem principalmente ao estabelecimento da justiça fiscal e a 
conciliação dos interesses dos contribuintes com os da Fazenda Municipal. 

 
Artigo 4º - Compete ao Conselho de Contribuintes, além das atribuições previstas na 

Lei nº 8.129/94: 
 
I – elaborar o Regimento Interno e suas alterações, submetendo-os à aprovação do 

Prefeito Municipal; 
 
II – propor ao Prefeito Municipal medidas tendentes ao aperfeiçoamento do Sistema 

Tributário do Município e que visem, principalmente, o estabelecimento da justiça fiscal e a 
conciliação dos interesses dos contribuintes com os da Fazenda Municipal. 

 
Artigo 5º - Em caso de impedimento ou afastamento de Conselheiro, por período 

igual ou superior a 15 (quinze) dias, será convocado o respectivo Suplente, cabendo àquele a 
responsabilidade de avisar formalmente a Presidência quando a ausência puder ser prevista com 
antecedência. (Acrescentado pelo Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 

 
Artigo 6º - Para cada Conselheiro, em caso de impedimento igual ou superior a 15 

(quinze) dias, será convocado o respectivo suplente. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 
09.10.1995) 

 



Artigo 6º - As faltas referidas no art. 14 da Lei nº 8.129/94 serão constadas por 
iniciativa do Presidente do Conselho, fundamentado em atas de reuniões e livro de presença, 
encaminhando-se o registro da constatação à entidade representada pelo Conselheiro, para ciência e 
manifestação. 

 
§ 1º - O Presidente convocará o Suplente para a próxima reunião, quando será  

empossado e efetivado pelo tempo restante do mandato, conforme a ordem de suplência. 
 
§ 2º - Como ordem de suplência entende-se a convocação, inicialmente do 

respectivo Suplente indicado pela mesma entidade do titular, e no caso de impossibilidade daquele, o 
Presidente convocará outro Suplente da mesma Câmara e esgotados os Suplentes da Câmara, será 
convocado Suplente de outra Câmara. 

 
§ 3º - O Presidente analisará a manifestação da entidade e, no caso de decidir pela 

perda do mandato do Conselheiro, e comunicará o resultado à mesma. 
 
§ 4º - Durante o processo descrito neste artigo, o Conselho de Contribuintes não 

deixará de considerar o princípio da paridade.  
 

Artigo 7º - Verificando-se vaga de Conselheiro no decorrer do mandato, será 
convocado e empossado, pelo Presidente do Conselho, o suplente respectivo, que completará o 
período restante. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 

Artigo 7º - Ao Presidente compete, além das atribuições já elencadas na Lei nº 
8.129/94: 

I – convocar os membros nomeados efetivamente pelo Prefeito a tomar posse; 

II – providenciar a cerimônia de posse de acordo com o art. 13 da Lei nº 8.129/94; 

III – reunir o Plenário para eleição do Presidente da 3ª Câmara; 

IV – dirigir os trabalhos administrativos do Conselho e determinar o que  necessário 
for à Secretaria Geral para o cumprimento deste Regimento; 

V – presidir as sessões da 1ª Câmara e da Reunião Plenária, redigindo os resumos 
das decisões nelas tomadas, com voto comum e de desempate nos processos, bem como redigindo 
as publicações das decisões; 

VI – convocar e dar posse aos Suplentes nas faltas e impedimentos dos membros 
efetivos; 

VII – declarar a perda do mandato do Conselheiro que incidir nas transgressões 
previstas no art. 14 da Lei nº 8.129/94; 

VIII – distribuir os Membros e os Representantes Fiscais dentre as Câmaras; 

IX – providenciar as diligências e outras requisições feitas pelos Representantes 
Fiscais e Conselheiros; 

X – apresentar, anualmente e no término de seu mandato, relatório dos trabalhos ao 
Prefeito Municipal; 

XI – despachar os recursos relativos a matéria estranha à competência do Conselho 
de Contribuintes e as não admissíveis pela legislação; 

Parágrafo Único – Ao Presidente do Conselho não será distribuído processo para 
relatório e voto.  

Artigo 8º - Perderá o mandato o Conselheiro que: (Alterado pelo Decreto nº 11.992 
de 09.10.1995) 



I – usar, de qualquer forma, meios ilícitos para procrastinar o exame dos processos e 
julgamento dos recursos ou que, no exercício de sua função, praticar quaisquer atos de 
favorecimento às partes; 

II – retiver processos em seu poder por mais de 15 (quinze) dias além do prazo 
proferir o voto ou para a vista, sem motivo justificado; 

 

III – faltar a mais de 03 (três) sessões consecutivas ou a 06 (seis) interpoladas, no 
mesmo exercício, não sendo por motivo de moléstia, afastamento necessário da cidade, férias e 
licença. 

Artigo 8º - O Presidente será substituído, na sua falta ou impedimento, pelo Vice-
Presidente e, na ausência ou impedimento deste, pelo Membro mais idoso presente à sessão. 

 

Artigo 9º - Os Conselheiros são impedidos de discutir e votar:  (Alterado pelo 
Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 

I – nos processos de interesse pessoal; 

II – nos processos de interesse de pessoas jurídicas de direito privado de que sejam 
sócios quotistas, acionistas, interessados ou membros da diretoria ou do conselho fiscal; 

III – nos processos em que houverem tomado parte, a qualquer título, na qualidade 
de funcionários. 

Parágrafo Único – O Conselheiro que se considerar impedido não poderá funcionar 
no processo, mas deverá fundamentar a sua alegação. 

 

Artigo 9º - O Presidente e o Vice-Presidente serão nomeados a cada 2 (dois) anos, 
pelo Prefeito Municipal, de acordo com o art. 7º  da Lei nº 8.129/94, podendo ser reconduzidos. 

 

Artigo 10 – A apuração da falta referida no item III do artigo 8º deste Regimento será 
procedida por iniciativa do Presidente do Conselho, com as cópias das atas das sessões. (Alterado 
pelo Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 

 

§ 1º - Confirmadas as faltas excessivas sem motivo justificado, o Presidente 
declarará a perda do mandato do Conselheiro, convocará o suplente e este, comparecendo a 
primeira sessão ordinária, será considerado empossado e efetivado pelo tempo restante do mandato. 

 

§ 2º - Se o excesso de faltas for de representante da Prefeitura, o Presidente oficiará 
este fato à Secretaria à qual estiver lotado o servidor público e ao Prefeito Municipal. 

 

Artigo 10 – Ao Vice-Presidente compete, além das funções previstas no art. 21 da 
Lei nº 8.129/94: 

I – assessorar o Presidente na montagem do relatório anual a ser apresentado ao 
Prefeito Municipal; 

II – zelar pelo livro de presença e de atas, bem como cuidar das questões relativas 
aos impedimentos e transgressões dos Conselheiros da 2ª Câmara; 



III – representar de imediato ao Presidente do Conselho quanto a quaisquer 
irregularidades constatadas; 

IV – despachar nos processos as decisões tomadas nas reuniões que presidir, 
redigir suas publicações e fazer retornar os processos julgados à Secretaria Geral; 

V – verificar a exatidão da atas das reuniões que presidir, antes de sua distribuição 
aos Conselheiros, bem como a exatidão de sua transcrição em livro próprio. 

 

Artigo 11 – Os Conselheiros poderão solicitar afastamento, por ofício ao Presidente, 
indicando o tempo de sua duração, que poderá ser prorrogado, para efeito de ser providenciada sua 
substituição. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 

 

Artigo 11 – O Secretário Geral nomeado tem as atribuições previstas no art. 45 da 
Lei nº 8.129/94, além de: 

I – atendimento informativo aos recorrentes; 

II – atendimento interno à Administração Municipal; 

III – zelar pelo equipamento de trabalho da Secretaria Geral; 

IV – manter arquivos e documentos em perfeita ordem; 

V – administrar os trabalhos dos funcionários da Secretaria Geral; 

VI – comunicar formal e imediatamente ao presidente qualquer impedimento em 
cumprir suas atribuições; 

VII – expedir, receber e distribuir correspondências; 

VIII – manter o controle da distribuição dos processos e suas devoluções; 

IX – cuidar para que todas as providências necessárias às reuniões das Câmaras e 
do Plenário, além da publicação da pauta e da convocação, sejam tomadas a tempo. 

 

Artigo 12 – Ao Presidente do Conselho de Contribuintes compete: (Alterado pelo 
Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 

I – dirigir os trabalhos administrativos do Conselho e determinar o que necessário for 
à Secretaria para que se cumpra este Regimento; 

II – presidir as sessões e redigir os resumos das decisões nelas tomadas, com voto 
comum e de desempate; 

III – realizar o sorteio do Conselheiro Relator e encaminhar-lhe o processo de 
recurso; 

IV – marcar e convocar as sessões ordinárias e extraordinárias; 

V – despachar as petições que lhe foram encaminhadas; 

VI – decidir quanto às alegações de impedimento formuladas pelos Conselheiros, 
quanto aos processos e julgamento; 

VII – convocar e dar posse aos suplentes nas faltas e impedimentos dos 
Conselheiros efetivos; 

VIII – apresentar, anualmente e no término de seu mandato, relatório ao Prefeito 
Municipal. 



Artigo 12 – A Secretaria Geral dará vista, por termo, do processo às partes 
interessadas ou a seus representantes regularmente habilitados, prestando-lhes os esclarecimentos 
solicitados. 

Artigo 13 - O Presidente será substituído, na sua falta ou impedimento, pelo Vice-
Presidente e na ausência ou impedimento deste pelo Conselheiro mais idoso presente à sessão. 
(Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 

Artigo 13 – Ao Presidente da 3ª Câmara compete: 

I – zelar pelo livro de presença e de atas, bem como cuidar das questões relativas 
aos impedimentos e transgressões dos Conselheiros da 3ª Câmara; 

 
II – representar de imediato ao Presidente do Conselho quanto a quaisquer 

irregularidades constatadas; 
 
III – despachar nos processos as decisões tomadas nas reuniões que presidir, redigir 

suas publicações e fazer retornar os processos julgados à Secretaria Geral; 
IV – verificar a exatidão das atas das reuniões que presidir, antes de sua distribuição 

aos Conselheiros, bem como a exatidão de sua transcrição em livro próprio. 
 

Artigo 14 - O Presidente o Vice-Presidente do Conselho serão nomeados 
anualmente pelo Prefeito no primeiro dia útil do exercício, podendo ser reconduzidos. (Alterado pelo 
Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 

 

Artigo 14 – Aos Membros nomeados compete, além das atribuições previstas no art. 
24 da Lei nº 8.129/94: 

I – apresentar-se nas datas convocadas pelo Prefeito ou pelo Presidente do 
Conselho; 

II – justificar suas ausências junto ao Presidente de sua Câmara, com antecedência; 

III – zelar pela conservação dos processos que lhes forem distribuídos, pelos quais 
são pessoalmente responsáveis; 

IV – devolver os processos em seu poder sempre que ocorrer afastamento com 
substituição pelo suplente, em caráter definitivo e no final de cada exercício; 

V – guardar respeito e decoro durante as sessões; 

VI – declarar-se impedido nos casos previstos na legislação, mediante manifestação 
à mesa, dirigida ao presidente em exercício; 

VII – solicitar ao Presidente a convocação do Plenário para proceder a edição de 
súmulas. 

CAPITULO III 

FUNCIONAMENTO E DA ORDEM DOS TRABALHOS 

 

Artigo 15 – O Secretário do Conselho é o responsável pelo seu expediente, pela 
guarda e encaminhamento dos processos de recursos consoante as determinações do presidente e 
ainda terá como encargo o registro das decisões e o preparo do necessário, para a realização das 
sessões ordinárias e extraordinárias. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 

 



Parágrafo Único – A Secretaria do Conselho compreende os setores de: 

A – expediente e protocolo; 

B – arquivo; 

Artigo 15 - Os processos enviados ao Conselho, serão registrados pela Secretaria, 
após admitidos pelo Presidente, e por ele distribuídos. 

 

Artigo 16 - Os Conselheiros poderão perceber gratificações, a critério do Prefeito, 
caso haja autorização legislativa. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 

Artigo 16 - O Conselho realizará sessões ordinárias e extraordinárias. 
 
                          § 1º - As sessões ordinárias realizar-se-ão em dia e hora designados pela 
Presidência com 5 (cinco) dias no mínimo de antecedência, através de publicação de Pauta no Diário 
Oficial do Município.  
 
                          § 2º - As sessões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 02 
(dois) dias, independente de publicação em Diário Oficial do Município, caso não se trate de 
julgamento de recurso. 

 

CAPÍTULO III 

DO FUNCIONAMENTO E DA ORDEM DOS TRABALHOS NO CONSELHO 

 
Artigo 17 - O Conselho realizará sessões ordinárias e extraordinárias. (Alterado 

pelo Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 

§ 1º - As sessões ordinárias realizar-se-ão em dia e hora previamente designados 
pelo Presidente. 

§ 2º - As sessões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 02 
(dois) dias. 

Artigo 17 - As sessões, de qualquer Câmara ou do Plenário, terão a duração mínima 
de duas horas, se antes não se esgotarem os processos em pauta, podendo ser prorrogadas se 
constatada a necessidade de se completar a pauta, por uma hora, a critério da Presidência, e, a 
acima disso, com a aprovação da maioria dos presentes.  
 
                          § 1º - A publicação da Pauta dos julgamentos vale como notificação do recorrente e 
da Fazenda Municipal.  
 
                          § 2º - A pauta indicará dia, hora e local da sessão de julgamento e conterá nota 
explicativa de que os julgamentos adiados serão incluídos nos trabalhos da próxima sessão, 
independente de nova publicação. 

 

Artigo 18 - As sessões terão a duração de 01 h. e 30 min (uma hora e trinta minutos) 
se antes não se esgotarem os processos em pauta. Artigo 17 - O Conselho realizará sessões 
ordinárias e extraordinárias. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 

Parágrafo Único - Prorrogar-se-ão os trabalhos, quando necessário, para término do 
julgamento já iniciado ou quando a maioria dos Conselheiros presentes assim resolver.  



Artigo 18 - A ordem da Pauta pode ser invertida a critério do Presidente da Mesa, 
mediante requisição fundamentada do Relator ou do próprio recorrente ou seu representante em caso 
de sustentação oral. 

 

Artigo 19 - As sessões serão públicas. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 
09.10.1995) 

Artigo 19 - As sessões, tanto das Câmaras quanto do Plenário, serão públicas e 
realizadas com a presença de dois terços dos Conselheiros, em primeira convocação e, no máximo, 
em 30 (trinta) minutos após o horário designado para a sessão. 

 

Artigo 20 - As sessões do Conselho serão realizadas com maioria dos Conselheiros 
e serão convocadas pelo Presidente em publicação da pauta dos julgamentos no Diário Oficial do 
Município. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 

§ 1º - A publicação da pauta dos julgamentos, com antecedência de 05 (cinco) dias, 
valerá como notificação do recorrente e da Fazenda Municipal. 

§ 2º - A pauta indicará dia, hora e local da sessão de julgamento e será afixada em 
lugar visível e acessível ao público, em frente ao lugar onde será realizada. 

§ 3º - Da pauta constará nota explicativa de que os julgamentos adiados serão 
incluídos em pauta da sessão mais próxima, independentemente de nova publicação. 

Artigo 20 - Na total ausência de funcionários da Secretaria Geral, designados para 
secretariar as reuniões das Câmaras, poderá ser designado para tal mister um membro presente à 
mesa, pelo Presidente em exercício naquela reunião. 
 
                          Parágrafo Único - A reunião do Plenário será secretariada pelo Secretário Geral 
nomeada para o Conselho, ou na sua ausência aplica-se o disposto no caput deste artigo. 

 

Artigo 21 – A ordem dos trabalhos das sessões será o seguinte: (Alterado pelo 
Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 

I - verificação do número de Conselheiros presentes; 

II -abertura da sessão;  

III - leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior; 

IV -- apreciação da redação de decisões referentes a julgamentos anteriores; 

V - julgamento dos processos; 

VI - outros assuntos de competência do Conselho. 

Artigo 21 - Os trabalhos das sessões, tanto das Câmaras quanto do Plenário, serão 
dirigidos na seguinte ordem: 

I - verificação e registro do número de Conselheiros presentes, através de assinatura 
no Livro de Presenças pelo Presidente da Mesa; 
 
II - abertura da sessão de julgamentos;  
 
III - leitura, discussão e aprovação da Ata da sessão anterior;  
 
IV - julgamento dos processos;  



 
V - outros assuntos de competência do Conselho; 
 
VI - encerramento e designação da data da próxima reunião. 

  

Artigo 22 - O julgamento se inicia com a exposição do feito pelo Relator, prossegue 
com a sustentação oral, se houver encerrada esta, o Relator proferirá o seu voto, abrindo -se em 
seguida o debate, findo o qual serão tomados os votos dos demais Conselheiros e do Presidente. 
(Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 

Parágrafo Único - A sustentação oral poderá ser feita pelos interessados mediante 
simples inscrição no dia do julgamento e antes da abertura da sessão, por 15 (quinze) minutos para 
cada parte, prorrogáveis a critério do Presidente. 

Artigo 22 - O julgamento se inicia com a exposição do feito pelo Relator e prossegue 
com a sustentação oral, se houver e encerrada esta, o Relator poderá completar, retificar ou alterar 
seu Relatório, e em seguida proferirá seu Voto, abrindo-se então a fase de Debates, finda a qual 
serão tomados os votos dos demais Conselheiros e da Presidência. 

 

Artigo 23 - Sempre que se suscitar preliminar, uma vez resolvida, passar-se-á à 
apreciação do mérito, se não houver incompatibilidade.  (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 
09.10.1995) 

Artigo 23 - A sustentação oral poderá ser feita pelos interessados ou seus 
representantes devidamente nomeados, mediante simples inscrição no dia do julgamento e antes da 
abertura da sessão. 
 
          § 1º - A sustentação oral pode ser feita no tempo de dez minutos para cada parte, 
em linguagem cortes, prorrogáveis a critério da Presidência, por mais dez minutos.  
 
       § 2º - O Relator terá dez minutos para complementar, retificar ou alterar seu relatório, 
após ambas as sustentações, podendo inclusive retirá-lo de pauta. 

 

Artigo 24 - As decisões basear-se-ão no voto escrito do Relator, devidamente 
fundamentado, no qual serão expostos os fatos e o direito. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 
09.10.1995) 

Parágrafo Único - O voto do Relator será anexado ao processo na sessão do 
julgamento. 

Artigo 24 - Os membros da Câmara onde se desenvolve o julgamento poderão 
dirigir perguntas às partes ou seus representantes.  
 
   Parágrafo Único - É vedado às partes ou seu representante legal a participação nos 
Debates da Mesa. 

 

Artigo 25 - Vencido o Relator, o Presidente designará um dos Conselheiros cujo 
voto tenha sido vencedor, para expressar a redação do julgado. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 
de 09.10.1995) 

Parágrafo Único - Os Conselheiros vencidos nas votações assinarão o julgado com 
esta declaração, podendo aduzir em separado e por escrito os motivos da discordância, sendo seu 
voto incluído no processo. 



Artigo 25 - Sempre que se suscitar preliminar, uma vez resolvida passar-se-á a 
apreciação do mérito, se não houver incompatibilidade. 

 

Artigo 26 - Quando, no julgamento de um processo, qual quer um dos Conselheiros 
não se considerar suficientemente esclarecido sobre a matéria em debate, poderá pedir vista do 
processo pelo prazo de 10 (dez) dias, sendo então suspenso o julgamento. (Alterado pelo Decreto 
nº 11.992 de 09.10.1995) 

§ 1º - Decorrido o prazo fixado neste artigo, o processo deverá ser restituído para 
continuidade do julgamento. 

§ 2º - Ao Relator do processo é facultado pedir vista do mesmo por 5 (cinco) dias, 
para se pronunciar sobre voto em separado. 

Artigo 26 - As decisões basear-se-ão no voto escrito do Relator, devidamente 
fundamentado, no qual serão expostos os fatos e o direito.  
 
   Parágrafo Único - O Relatório será anexado ao processo pela Secretaria Geral 
antes da sessão de julgamento, e o Voto, após sua leitura pelo Relator, durante a sessão. 

 

Artigo 27 - Nenhum julgamento se fará sem a presença do Relator, ainda que seu 
voto conste do processo. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 

Parágrafo Único - Os Conselheiros que se afastarem de suas funções, temporária 
ou definitivamente, devolverão os processos à Secretaria para redistribuição. 

Artigo 27 - Vencido o Relator, o Presidente designará um dos Conselheiros, cujo 
voto tenha sido vencedor, para a redação da decisão final. 
 
   Parágrafo Único - Vencedor o Voto do Relator, os votos vencidos serão declarados 
em separado e por escrito com os motivos da discordância, seguido das assinaturas de seus 
adeptos, sendo também incluído no processo. 

 

Artigo 28 - O Conselheiro suplente, designado Relator de processo cujo julgamento 
tenha sido iniciado, terá assegurada sua competência para participar do julgamento, ainda quando, 
cessada a substituição, estiver presente o Conselheiro substituído. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 
de 09.10.1995) 

§ 1º - No caso deste artigo, o Conselheiro não tomará parte no julgamento do 
processo em que intervenha seu suplente. 

§ 2º - Os processos em poder do suplente, e não apresentados para julgamento, 
serão imediatamente devolvidos à Secretaria para nova distribuição. 

Artigo 28 - Quando, no julgamento de um processo, qualquer um dos Conselheiros 
não se considerar suficientemente esclarecido sobre a matéria em debate, poderá pedir vista do 
processo, sendo então suspenso o julgamento. 

 

Artigo 29 - O processo que tiver seu julgamento convertido em diligência será, na 
sua volta, encaminhado ao respectivo Relator. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 

Artigo 29 - Nenhum julgamento se fará sem a presença do Relator, ainda que seu 
voto conste do processo e da Pauta do dia, ficando neste caso adiado o julgamento. 



Artigo 30 - Cada feito processado no Conselho terá um Relator, o qual terá 15 
(quinze) dias para examinar o processo e devolvê-lo à Secretaria. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 
de 09.10.1995) 

§ 1º - Se o processo distribuído, pela complexidade, exigir maior prazo, poderá ser 
solicitada prorrogação ao Presidente. 

§ 2º - Os relatores serão designados mediante sorteio e haverá novo sorteio no caso 
de impedimento do Relator. 

 

Artigo 30 - O Suplente, designado Relator de processo cujo julgamento tenha sido 
iniciado, terá assegurada sua competência para participar do mesmo, ainda quando, cessada a 
substituição, estiver presente o Titular.  
 
  § 1º- No caso deste artigo, o Titular não tomará parte no julgamento do processo em 
que intervenha seu Suplente.  
 
   § 2º - Os processos em poder do Suplente, e não apresentados para julgamento, 
serão imediatamente devolvidos à Secretaria Geral para nova substituição, quando do retorno do 
Titular. 

 

Artigo 31 - O Relator de qualquer processo poderá requerer preferência para o 
julgamento de um recurso ou a inversão da pauta, justificando o pedido. (Alterado pelo Decreto nº 
11.992 de 09.10.1995) 

Artigo 31 - O processo que tiver seu julgamento convertido em diligência será, na 
sua volta, encaminhado ao seu respectivo Relator. 

 

Artigo 32 – A decisão resolverá as questões suscitadas e concluirá pela procedência 
ou improcedência, total ou parcial, do recurso, definindo expressamente os seus efeitos e 
determinando a intimação das partes. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 

  Artigo 32 - A decisão conseqüente de conhecimento do recurso, resolverá as questões 
suscitadas e concluíra pela seu provimento ou não, total ou parcial, definido expressamente os seus 
efeitos e determinando a intimação das partes. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DOS RECURSOS E SEU PROCESSAMENTO 

 
Artigo 33 – Os recursos serão interpostos pelo contribuinte, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias da publicação da decisão recorrida, ou pelo Diretor do Departamento de Administração 
Tributária, de ofício, e deverão observar o que segue, sob pena de não serem distribuídos e 
apreciados: (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 
 

I – serão assinados pelo próprio recorrente ou por seu bastante procurador 
regularmente constituído ou por representante legal; 
 

II – serão protocolados na conformidade da legislação municipal. 
 



Artigo 33 - Os votos serão tomados conforme a ordem seqüencial em que os 
Membros se acomodarem à Mesa dos trabalhos no início da reunião, começando da esquerda para a 
direita do Relator segundo a chamada da Presidência. 

 
Artigo 34 – Os recursos interpostos deverão, salvo impossibilidade absoluta a juízo 

do Relator, ser instruídos com todas as provas documentais. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 
09.10.1995) 

 
Parágrafo Único – Ocorrendo a impossibilidade referida neste artigo, as provas 

deverão ser apresentadas até a data do julgamento. 
 
Artigo 34 - Aos Presidentes de Cada Câmara, assim como ao Presidente do 

Plenário cabe o voto de desempate, além do voto normal. 
 
 
Artigo 35 – Negado o recebimento ao recurso, por inobservância do disposto nos 

artigos 33 e 34 deste Regimento, o processo será devolvido ao Departamento de Administração 
Tributária para o que for de direito. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 

 
Artigo 35 - As decisões serão resumidas pelo Presidente da Mesa e registradas no 

processo no máximo em 24 horas após a sessão de julgamentos, em forma de ementas.  
 
 
Artigo 36 – A Secretaria do Conselho encaminhará o processo ao Relator pelo 

sistema de carga. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 
 
Artigo 36 - Os processos julgados serão encaminhados à Secretaria de Finanças, 

após publicação do julgamento no órgão oficial. 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 

CAPITULO IV 
 

DOS RECURSOS E SEU PROCESSAMENTO 
 
 

Artigo 37 – A Secretaria do Conselho dará vista, por termo, do processo às partes 
interessadas ou a seus representantes regularmente habilitados, independentemente de qualquer 
pedido escrito, prestando-lhes os esclarecimentos solicitados. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 
09.10.1995) 

 
Artigo 37 – Os recursos serão protocolados um para cada decisão de primeira 

instância, terão efeito suspensivo e serão encaminhados pela Secretaria Municipal de Finanças ao 
Conselho, com os seguintes requisitos, sob pena de devolução sem distribuição nem apreciação:  
 
  I - protocolo e tramitação segundo as normas de controle processual da Prefeitura 
Municipal de Campinas;  
 
  II - assinatura do próprio recorrente ou seu bastante procurador regularmente 
constituído ou por representante legal; 



 
   III - juntada ao processo que contém a decisão de primeira instância administrativa, 
com a devida autuação e numeração de páginas; 

 
Artigo 38 – Em qualquer fase do processo, poderá o interessado desistir do recurso 

em andamento no Conselho. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 
Artigo 38 - Negado o recebimento ao recurso, por inobservância do disposto no 

artigo anterior, o processo será devolvido à Secretaria Municipal de Finanças, com despacho do 
Presidente do Conselho. 

 
 
Artigo 39 – Os processos julgados pelo Conselho serão encaminhados à Secretaria 

das Finanças após a publicação do julgamento no órgão oficial. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 
09.10.1995) 

 
Artigo 39 - Havendo divergência de decisões entre as Câmaras, poderá ser admitido 

pelo Presidente do Conselho o Recurso de Revisão, desde que demonstrada a analogia dos casos e 
a divergência das decisões, devendo ser citado o número dos processos e a data de seus 
julgamentos. 

 
§ 1º - O recurso protocolado pelo interessado será analisado pela Secretaria 

Municipal de Finanças, que fará sua manifestação no processo e em seguida o encaminhará à 
Secretaria Geral.  
 
   § 2º - Na Secretaria Geral, após admitido pelo Presidente, será juntado ao processo 
anterior e distribuído a Conselheiro diverso daquele que o relatou anteriormente. 

 
 

CAPITULO V 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
 
Artigo 40 - As repartições e os servidores da Prefeitura Municipal atenderão 

prontamente à requisição de processos e informações nos autos e tomarão as providências que 
forem solicitadas pelos Conselheiros, pelo Presidente ou pela Secretaria do Conselho. (Alterado 
pelo Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 

Artigo 40 - Em qualquer fase do processo e em qualquer repartição da Secretaria de 
Finanças, poderá o interessado desistir do recurso em andamento, através de simples declaração 
tomada a termo, que será encaminhada à Secretaria Geral para juntada ao recurso, o qual será 
arquivado após despacho do Presidente do Conselho, sem necessidade de distribuição.  
 
   Parágrafo Único - O Termo de Desistência conterá, no mínimo, a identificação do 
recorrente e número do processo inicial ao qual está juntado o recurso, além da sua assinatura ou de 
seu representante nomeado, comprovada a nomeação. 

 

Artigo 41 – Aos Conselheiros representantes da Prefeitura Municipal aplicam-se as 
disposições legais referentes ao regime disciplinar do servidor municipal. (Alterado pelo Decreto nº 
11.992 de 09.10.1995) 

Artigo 41 - Aos Representantes da Prefeitura Municipal aplicam-se as disposições 
legais referentes ao regime disciplinar do servidor publico municipal. 



 

Artigo 42 – Os casos omissos neste Regimento Interno serão decididos pelo 
Conselho. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 

Artigo 42 - Anualmente o Presidente do Conselho fará publicar as Ementas dos 
julgamentos e as Súmulas. 

 

Artigo 43 – Este Regimento Interno entrará em vigor após sua aprovação pelo 
Prefeito Municipal, na data de sua publicação. (Alterado pelo Decreto nº 11.992 de 09.10.1995) 

 

Artigo 43 - Os casos omissos neste Regimento Interno e na Lei 8129/94 serão 
decididos pelo Plenário. 

 

Campinas, 24 de Outubro de 1.985. 

 

VANDERLEI SIMIONATO DOENHA 

   Prefeito Municipal em Exercício 

 

  ANNIBAL DE LEMOS COUTO 

Secretário dos Negócios Jurídicos 

 

          EDSON TIUSO 

    Secretário das Finanças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº 5.761 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1986 

 

AUTORIZA O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSEI.HO DE 
CONSTRIBUINTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 

 

Artigo 1º - A Prefeitura Municipal de Campinas fica autorizada a pagar remuneração 
aos membros do Conselho de Contribuintes, da seguinte forma:  

 

I — 3 (três) Obrigações do Tesouro Nacional (O.T.N) ao Presidente do Conselho, por 
sessão que comparecer ; 

II — 1,5 (uma e meia) Obrigações do Tesouro Nacional (O.T.N.) aos demais 
membros do Conselho de Contribuintes ou seus suplentes, de acordo com o Regimento Interno, bem 
como ao Secretário, por sessão a que comparecerem.  

 

Artigo 2º — Na forma do disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1.964, fica aberto um crédito adicional especial no valor de CZ$ 150.000,00 (cento e 
cinqüenta mil cruzados), para atender as despesas decorrentes da execução da presente lei. 

 

Artigo 3º — O valor do credito adicional especial a que se refere o artigo anterior 
será coberto com os recursos provenientes da anulação parcial da dotação codificada sob nº 
05.01/03.08.021.2041/3111-00-00. 

 

Artigo 4º - O Poder Executivo consignará nos orçamentos dos próximos exercícios 
dotação suficiente para atender as despesas com o pagamento pela presente lei. 

 

Artigo 5º — Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos ao dia 01 de janeiro de 1986 e revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Paço Municipal, 31 de Dezembro de 1986. 

 

JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES TEIXEIRA 

   Prefeito Municipal 

 

 

 

 



LEI Nº 8.129 DE 13 DEDEZEMBRO DE 1994 

 

DISPÕE SOBRE A COMPETÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES 

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

DAS FINALIDADES 

Artigo 1º - O Conselho de Contribuintes, criado pela Lei nº 5.535, de 28 de 
dezembro de 1984, é o órgão instituído para julgar, em segunda e última instância administrativa, os 
recursos interpostos contra decisões do Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias e do 
Diretor do Departamento de Receitas Mobiliárias da Secretaria de Finanças. (Alterada pela Lei nº 
8.715, de 27/12/1995) 

Artigo 1º - O Conselho de Contribuintes, criado pela Lei nº 5.535, de 28 de 
dezembro de 1984, passa a denominar-se Junta de Recursos Tributários (J.R.T), ficando inalterada 
sua finalidade de julgar, em segunda e última instância administrativa, os recursos interpostos contra 
decisões do Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias e do Diretor do Departamento de 
Receitas Mobiliárias da Secretaria Municipal de Finanças.  

Artigo 2º - O Conselho tem sede e circunscrição no Município de Campinas e 
vincula-se administrativamente ao Secretário de Finanças. 

DA COMPETÊNCIA 

Artigo 3º - Compete ao Conselho de Contribuintes: 

I - julgar os recursos de decisões de primeira instância administrativa sobre 
lançamentos e incidência de impostos, taxas, contribuições, bem como sobre a legitimidade da 
ampliação de multas por infração à legislação fiscal do município; (Alterada pela Lei nº 8.715, de 
27/12/1995) 

I – julgar os recursos de decisões de 1ª instância administrativa que versem sobre 
lançamentos de impostos, taxas e contribuições, bem como aqueles referentes à legitimidade da 
aplicação de multas por infração à legislação tributária do Município. 

II - representar ao Prefeito Municipal, propondo a adoção de medidas tendentes ao 
aperfeiçoamento da legislação tributária e que objetivem, principalmente, a Justiça fiscal e a 
conciliação dos interesses dos contribuintes com os da Fazenda Municipal. 

Artigo 4º - O Conselho poderá aplicar em suas decisões o princípio da eqüidade, 
limitado a prazos e condições processuais. 

Artigo 5º - Não se compreendem na competência do Conselho de Contribuintes 
questões relativas à compensação de tributos e multas, consultas de contribuintes, bem como a 
apreciação de decisões proferidas por entidades autárquicas. 

 



DA ORGANIZAÇÃO 

Artigo 6º - O Conselho de Contribuintes compõe-se de : 

I - Presidência e Vice-Presidência; 

II - Câmaras Julgadoras; 

III - Representação Fiscal; 

IV - Secretaria. 

Artigo 7º - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho serão designados pelo 
Prefeito Municipal, escolhidos entre os Conselheiros, por proposta do Secretário de Finanças, em 
lista tríplice. 

Artigo 8º - O Conselho será constituído de 3 (três) Câmaras, compostas cada uma 
delas de 6 (seis) Conselheiros, sendo 03 (três) representantes dos contribuintes e 3 (três) da 
Municipalidade.  

Parágrafo único - Todas as Câmaras terão igual competência.   (Obs: A Lei nº 
9.241 de 09 de Abril de 1997, acrescentou o § 1º ao artigo 8º, sendo que, o parágrafo único 
desse artigo passou a ser o § 2º). 

§ 1º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a instituir em caráter de emergência e 
temporariamente, quando o acúmulo de processos justificar, Câmaras Especiais, em número máximo 
de duas, constituídas por membros suplentes da Junta de Recursos Tributários e na mesma 
composição de suas Câmaras regulares. 

§ 2º - Todas as Câmaras terão igual competência. 

Artigo 9º - Os Conselheiros representantes dos contribuintes, em número de 9 
(nove), serão nomeados pelo Prefeito dentre os indicados pelas seguintes entidades, órgãos de 
classe ou associações, com sede no Município de Campinas: 

I - Ordem dos Advogados do Brasil; 

II - Associação de Engenheiros e Arquitetos de Campinas; 

III - Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo; 

IV - Associação Comercial e Industrial de Campinas; 

V - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo: 

VI - Conselho das Sociedades de Bairros; 

VII - Sindicato dos Contabilistas de Campinas; 

VIII - Sindicato das Empresas de Serviços de Contabilidade, Assessoria, Perícias, 
Pesquisas e Informações do Estado de São Paulo; 



IX - Associação das Empresas do Setor Imobiliário e da Habitação de Campinas e 
Região; 

Parágrafo único - As nomeações levarão em conta, preferencialmente, os 
portadores de títulos universitários. 

Artigo 10º - Os Conselheiros representantes da Municipalidade, em número de 9 
(nove), de preferência portadores de título universitário, serão nomeados pelo Prefeito, dentre os 
funcionários da Secretaria de Finanças e da Secretaria dos Negócios Jurídicos, especializados em 
questões tributárias e indicados pelos respectivos Secretários. 

Parágrafo único - O número de funcionários da Secretaria de Finanças a que se 
refere este artigo será de cinco membros. 

Artigo 11 - Os Conselheiros serão substituídos em seus impedimentos por 
suplentes, em igual número aos fixados nos artigos 9º e 10, nomeados em iguais condições pelo 
Prefeito Municipal. 

Artigo 12 - O mandato dos Conselheiros referidos nos artigos 9º, 10 e 11, será de 2 
(dois) anos, iniciando-se em 1º de janeiro e terminando em 31 de dezembro do ano correspondente 
ao término do mandato. 

§ 1º - As nomeações dos Conselheiros deverão processar-se antes do término do 
mandato anterior, sendo permitido a recondução. 

§ 2º - Se ocorrer vaga antes de expirado o mandato, o Conselheiro suplente o 
exercerá pelo restante do prazo, conforme artigo 17. 

Artigo 13 - Os Conselheiros representantes dos contribuintes prestarão 
compromisso perante o Prefeito Municipal e serão por ele empossados, servindo os Conselheiros 
representantes da Municipalidade sob o compromisso do cargo. 

Artigo 14 - Serão considerados vagos os lugares no Conselho, cujos membros não 
tenham assumido as funções dentro do prazo de 30 ( trinta ) dias, contados da data da publicação 
das respectivas nomeações do Diário Oficial do Município 

§ 1º - Perderá o mandato o Conselheiro que: 

I - usar, de qualquer forma, meios ilícitos para retardar o exame e julgamento de 
processos ou que, no exercício da função, praticar atos de favorecimento; 

II - retiver processos ou protocolados em seu poder por mais de 15 (quinze) dias 
além dos prazos previstos para relatar ou proferir voto, sem motivo justificado; 

III - faltar a mais de 3 (três) sessões consecutivas ou a 6 (seis) alternadas, no mesmo 
exercício, salvo por motivo de moléstia, afastamento da cidade, férias e licença. 

§ 2º - A perda do mandato referido no parágrafo anterior será declarada pelo 
Prefeito, por iniciativa do Presidente do Conselho, após apuração em processo regular. 

Artigo 15 - A distribuição dos Conselheiros efetivos e suplentes pelas Câmaras no 
início de cada mandato e suas transferências serão feitas pelo Presidente do Conselho. 



Parágrafo único - Na distribuição a que se refere este artigo será indicada a ordem 
de suplência para efeito de substituição. 

Artigo 16 - Os Conselheiros efetivos, em suas faltas e impedimentos, por tempo 
igual ou superior a 15 (quinze), serão substituídos pelos Conselheiros Suplentes, para isso 
convocados pelo Presidente do Conselho, observada a ordem de suplência. 

Artigo 17 - Verificando-se vaga de Conselheiro efetivo, indicado pelos contribuintes 
ou pela Municipalidade, no decorrer do mandato, em virtude de perda deste ou exoneração, será 
convocado para o lugar, pelo Presidente do Conselho, Conselheiro suplente, observada a ordem de 
suplência, ficando este efetivado. 

§ 1º - A vaga será comunicada ao Secretário de Finanças para efeito de 
preenchimento, ocupando, o novo Conselheiro Suplente nomeado, o último lugar na respectiva lista 
de suplência; 

§ 2º - Proceder-se-á da mesma forma, quando ocorrer vaga de Conselheiro 
Suplente. 

Artigo 18 - Junto a cada Câmara haverá um Representante Fiscal, designado pelo 
Secretário de Finanças, dentre os funcionários da carreira de Fiscal Tributário, de reconhecida 
capacidade em matéria tributária e de preferência portador de título universitário, não podendo 
exceder o número de 1 (um) por Câmara. 

Parágrafo único - O número de Representantes Fiscais será fixado pelo Secretário 
de Finanças, podendo cada Representante Fiscal ser designado para servir junto a mais de uma 
Câmara. 

Artigo 19 - O Conselho de Contribuintes terá uma Secretaria Geral para atender aos 
serviços administrativos e executar os trabalhos de expediente em geral, competindo-lhe fornecer 
todos os elementos e prestar as informações necessárias ao funcionamento do Conselho. 

Parágrafo único - A estrutura administrativa e as atribuições da Secretaria serão 
definidas pelo Presidente do Conselho. 

 

DA PRESIDENCIA E DA VICE-PRESIDENCIA 

 

Artigo 20 - Ao Presidente do Conselho compete: 

I - dirigir os trabalhos do Conselho e presidir as sessões da 1ª Câmara e da Reunião 
Plenária; 

II - proferir no julgamento, quando for o caso, além do seu voto como Conselheiro, o 
voto de desempate; 

III - determinar o número de sessões das Câmaras; 



IV - convocar sessões extraordinárias e as reuniões plenárias; 

V - fixar dia e hora para a realização das sessões; 

VI - distribuir os processos e protocolados aos Conselheiros; 

VII - despachar o expediente do Conselho; 

VIII - despachar os pedidos que encerrem matéria estranha à competência do 
Conselho, inclusive recursos não admitidos pela lei, determinando a devolução dos processos e 
protocolados à origem; 

IX - representar o Conselho nas solenidades e atos oficiais; 

X - dar exercício aos Conselheiros; 

XI - convocar os suplentes para substituir os Conselheiros efetivos em suas faltas e 
impedimentos; 

XII - conceder licença aos Conselheiros nos casos de doenças ou outro motivo 
relevante, na forma e nos prazos previstos; 

XIII - apreciar os pedidos dos Conselheiros, relativos à justificação de ausência às 
sessões ou à prorrogação de prazo para retenção de processos e protocolados; 

XIV - promover o andamento dos processos e protocolados distribuídos aos 
Conselheiros e aos Representantes Fiscais, cujo prazo de retenção tenha se esgotado; 

XV - comunicar ao Prefeito Municipal, com antecedência mínima de 90 (noventa) 
dias, o término do mandato dos membros do Conselho e de seus suplentes; 

XVI - apresentar anualmente ao Prefeito Municipal relatório dos trabalhos realizados 
pelo Conselho; 

XVII - fixar o número mínimo de processos e protocolados em pauta de julgamento, 
para abertura e funcionamento das sessões das Câmaras; 

XVIII - outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Regimento Interno do 
Conselho; 

Parágrafo único - As licenças por motivo de doença poderão ser reconhecidas pelo 
Presidente, por tempo indeterminado; nos demais casos, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
sendo que os afastamentos por tempo superior a esse prazo serão concedidos pelo Prefeito 
Municipal. 

Artigo 21 - Ao Vice-Presidente do Conselho, além das atribuições normais de 
Conselheiro, compete: 

I - substituir o Presidente do Conselho nas suas faltas e impedimentos; 

II - presidir as sessões da 2ª Câmara; 



III - outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Regimento Interno do Conselho. 

Artigo 22 - Nas faltas e impedimentos concomitantes do Presidente e do Vice-
Presidente, a Presidência do Conselho será exercida em caráter de substituição pelo Presidente da 
3ª Câmara. 

Artigo 23 - O pedido de licença do Presidente do Conselho será dirigido ao Prefeito 
Municipal. 

DOS CONSELHEIROS 

 

Artigo 24 - Aos Conselheiros compete: 

I - relatar os processos que lhes forem distribuídos; 

II - proferir voto nos julgamentos; 

III - proferir diligências necessárias à instrução dos processos e protocolados; 

IV - observar os prazos para restituição dos processos e protocolados em seu poder; 

V - solicitar vista de processos e protocolados, com adiamento de julgamento para 
exame e apresentação de voto em separado; 

VI - sugerir medidas de interesse do Conselho; 

VII - outras atribuições que lhes forem conferidas pelo Regimento Interno do 
Conselho. 

Artigo 25 - Os processos e protocolados distribuídos aos Conselheiros deverão ser, 
pelo relator, apresentados a julgamento devidamente relatados, no prazo de 20 (vinte) dias contados 
da data de distribuição. 

§ 1º - O disposto neste artigo aplica-se também aos casos de pedidos de vista, 
retiradas de processos ou solicitação de diligências pelo relator, redistribuição, retorno de processos 
após diligências determinadas pelo relator, pela Câmara ou por qualquer membro que haja solicitado 
vista. 

§ 2º - O prazo previsto neste artigo poderá, em casos excepcionais, ser prorrogado 
por mais de 20 (vinte) dias, por despacho do Presidente do Conselho, mediante solicitação do 
Conselheiro interessado. 

DAS CÂMARAS JULGADORAS 

Artigo 26 - As Câmaras Julgadoras, denominadas 1ª, 2ª e 3ª Câmaras, serão 
constituídas, cada uma, de 3 (três) Conselheiros representantes dos contribuintes e 3 (três) 
Conselheiros representantes da Municipalidade, com igual número de suplentes. 



Artigo 27 - As 1ª e 2ª Câmaras serão presididas pelo Presidente e Vice-Presidente 
do Conselho, respectivamente. 

Artigo 28 - O Presidente da 3ª Câmara será designado pelo Plenário do Conselho. 

Artigo 29 - Cada Câmara será secretariada por um funcionário designado pela 
Secretaria Geral. 

Artigo 30 - Os Presidentes das Câmaras serão substituídos, em suas faltas e 
impedimentos eventuais, pelo Conselheiro mais idoso, da mesma Câmara, presente à sessão. 

Parágrafo único - Se o impedimento for por período superior a 30 (trinta) dias, o 
Presidente do Conselho poderá designar outro Conselheiro para presidir os trabalhos da Câmara, 
enquanto perdurar o afastamento. 

Artigo 31 - As sessões das Câmaras se realizarão com a presença mínima de 4 
(quatro) Conselheiros e suas decisões serão tomadas por maioria de votos dos presentes. 

Parágrafo único - A retirada de um ou mais Conselheiros não impede o 
prosseguimento da sessão, desde que se mantenha número para seu funcionamento, devendo a 
ausência constar da ata. 

Artigo 32 - A Reunião Plenária se constitui pelo agrupamento de todas as Câmaras 
em funcionamento. 

Artigo 33 - Compete a Reunião Plenária: 

I - Julgar os pedidos de revisão; 

II - representar ao Prefeito Municipal nos termos do artigo 3º, inciso II; 

III - elaborar, aprovar e modificar o Regimento Interno do Conselho de Contribuintes, 
com aprovação do Prefeito Municipal, bem como dirimir dúvidas sobre sua interpretação; 

IV - outras atribuições previstas no Regimento Interno do Conselho; 

V - editar súmulas. 

Artigo 34 - As sessões da Reunião Plenária serão realizadas com a presença 
mínima de dois terços dos Conselheiros das Câmaras que deliberarão por maioria dos votos dos 
membros presentes. 

Artigo 35 - As sessões da Reunião Plenária serão presididas pelo Presidente do 
Conselho e na sua ausência pelo Vice-Presidente. 

Parágrafo único - Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho, as 
Reuniões Plenárias serão presididas pelo Presidente da 3ª Câmara. 

Artigo 36 - As sessões das Reuniões Plenárias serão secretariadas pelo Secretário 
da 1ª Câmara, ou na ausência deste, sucessivamente pelos da 2ª e 3ª Câmaras. 



Artigo 37 - Os Presidentes das Câmaras Julgadoras, além das atribuições de 
Conselheiros, terão o mesmo poder outorgado ao Presidente do Conselho, previsto no inciso II do 
artigo 20. 

DA REPRESENTAÇÃO FISCAL 

Artigo 38 - Fica criada a Representação Fiscal, como órgão auxiliar do Conselho de 
Contribuintes, sem direito a voto ou decisão, com a atribuição de zelar pela fiel execução das leis e 
decretos em matéria fiscal, em favor da Fazenda Municipal ou do contribuinte. 

Parágrafo único - Os Representantes Fiscais junto ao Conselho se subordinam 
administrativamente aos órgãos onde se encontram lotados e em exercício, e serão indicados pelo 
Secretário de Finanças. 

Artigo 39 - A distribuição dos Representantes Fiscais pelas diversas Câmaras do 
Conselho se fará pelo Presidente do Conselho. 

Artigo 40 - Os Representantes Fiscais serão, em seus eventuais impedimentos, 
substituídos por outros servidores, também da carreira de Fiscal Tributário, devidamente indicados na 
forma do artigo anterior. 

Artigo 41 - O Presidente do Conselho poderá determinar que, em casos de 
impedimento, temporário ou não, outro Representante Fiscal, de outra Câmara, funcione na Câmara 
onde ocorreu o impedimento. 

Artigo 42 - Ao Representante Fiscal compete: 

I - manifestar-se nos processos e protocolados, seja qual for a espécie de recurso, 
antes de sua distribuição aos Conselheiros; 

II - requerer ao Presidente do Conselho todas as diligências necessária à boa 
instrução dos processos e protocolados; 

III - comparecer às sessões das respectivas Câmaras, inclusive reunião plenária e 
tomar parte nos debates, requerendo vista dos processos e protocolados; 

IV - interpor os recursos facultados por leis e regulamentos; 

V - observar os prazos para restituição dos processos e protocolados em seu poder; 

VI - representar ao Presidente do Conselho sobre quaisquer faltas funcionais em 
processos e protocolados, sejam em detrimento da Fazenda Municipal ou dos contribuintes; 

VII - zelar pela fiel execução das leis, decretos, regulamentos e atos normativos, 
emanados das autoridades competentes e que devam ser observados pelo Conselho. 

VIII – propor o indeferimento da pretensão fazendária, se insubsistente o 
lançamento. (Acrescido pela Lei nº 8.715, de 27/12/1995) 



Parágrafo Único: Se da manifestação do representante fiscal resultar o acréscimo 
de novas provas ao processo ou restar ampliada a acusação, o interessado terá o prazo de 15 
(quinze) dias para vistas e nova manifestação. (Acrescido pela Lei nº 8.715, de 27/12/1995) 

Artigo 43 - Aplicam-se aos Representantes Fiscais as disposições do artigo 14 e 
parágrafos, ocorrendo a perda da representação por ato do Secretário de Finanças, ouvido o 
Presidente do Conselho. 

DA SECRETARIA 

Artigo 44 - Compete ao Presidente do Conselho propor ao Secretário de Finanças a 
estrutura administrativa da Secretaria do Conselho. 

Artigo 45 - São atribuições da Secretaria: 

I - preparar o expediente para despachos do Presidente; 

II - encaminhar aos Conselheiros e aos Representantes Fiscais os processos que 
lhes forem distribuídos, dando a respectiva baixa quando devolvidos; 

III - elaborar informações estatísticas; 

IV - preparar o expediente de freqüência dos Conselheiros e Representantes Fiscais; 

V - preparar e encaminhar a julgamento ou a despacho do Presidente os processos, 
protocolados e expedientes relativos a questões fiscais; 

VI - expedir notificações aos contribuintes para o cumprimento de exigências: 

VII - datilografar relatórios e votos, conforme determinado pelo Presidente do 
Conselho; 

VIII - receber a correspondência do Conselho, inclusive processos e protocolados; 

IX - distribuir e acompanhar o andamento de papéis, processos, protocolados e 
expedientes, até solução final, dando baixa dos autos para o cumprimento de decisões; 

X - preparar atas e cuidar do expediente das Câmaras; 

XI - manter em ordem a jurisprudência do Conselho; 

XII - fazer publicar no Diário Oficial do Município os atos necessários ao expediente 
do Conselho; 

XIII - comunicar ao Presidente sobre o não cumprimento de prazos por Conselheiros 
e partes; 

XIV - cumprir todas as normas e determinações das Câmaras, da Reunião Plenária e 
do Regimento Interno; 

DOS RECURSO E DOS PRAZOS 



Artigo 46 - São facultados perante o Conselho de Contribuintes os seguintes 
recursos: (Ver Revogação na Lei nº 13.104, de 17/10/2007) 

 
I - Recurso ordinário;  
II - Pedido de Revisão. (Ver Súmula 02, de DOM 06/12/1996:05) 

Artigo 47 - Cabe recurso ordinário, interposto pelo contribuinte, contra as decisões 
de 1ª Instância. (Ver Revogação na Lei nº 13.104, de 17/10/2007) 

Artigo 48 - Caberá pedido de revisão interposto tanto pelo contribuinte quanto pela 
Fazenda Municipal, esta por seus Representantes Fiscais junto ao Conselho, da decisão que divergir, 
no critério de julgamento, de outra decisão proferida por qualquer das Câmaras, inclusive das 
Reuniões Plenárias. (Ver Revogação na Lei nº 13.104, de 17/10/2007) 

 
§ 1º - o pedido de que trata este artigo, dirigido ao Presidente do Conselho, deverá conter indicações 
expressas e precisas da decisão ou decisões divergentes da recorrida. (Ver Súmula 02, de DOM 
06/12/1996:05) 

 
§ 2º - na ausência dessa indicação ou quando não ocorrer a divergência alegada, o pedido será 
liminarmente rejeitado pelo Presidente do Conselho. (Ver Súmula 02, de DOM 06/12/1996:05) 

Artigo 49 - Admitido o pedido de revisão pelo Presidente do Conselho, terá a parte 
recorrida o prazo de 10 (dez) dias a contar da notificação que lhe for feita, para produzir suas 
alegações. (Ver Revogação na Lei nº 13.104, de 17/10/2007) 

 
Parágrafo único - Quando o pedido de revisão for interposto pelo contribuinte, manifestar-se-á o 
Representante Fiscal no prazo de 10 (dez) dias, contados da vista que lhe for aberta. 

Artigo 50 - Processado o pedido de revisão, será ele submetido a julgamento pela 
Reunião Plenária. (Ver Revogação na Lei nº 13.104, de 17/10/2007) 

Artigo 51 - Os prazos para interposição dos recursos serão de: (Ver Revogação na 
Lei nº 13.104, de 17/10/2007) 

 
I - 30 (trinta) dias para o recurso ordinário; 
II - 10 (dez) dias para o pedido de revisão. 

Artigo 52 - As decisões do Conselho de Contribuintes proferidas em Reunião 
Plenária, firmam precedentes cuja observância é obrigatória pela Administração Municipal. 

Artigo 53 - Somente nos casos expressamente previstos em lei poderá o Conselho 
relevar multas ou reduzi-las aquém do mínimo previsto em lei. 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 54 - O Conselho poderá convocar, para esclarecimentos, servidores fiscais ou 
dirigir-se para o mesmo fim a qualquer repartição. 



Artigo 55 - Riscar-se-ão as expressões inconvenientes contidas em petições, 
recursos, representações e informações, determinando-se ainda, quando for o caso, o 
desentranhamento dessas peças. 

§ 1º - É assegurado à parte interessada, quando for determinado o 
desentranhamento de qualquer peça, o direito de substitui-la no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 
notificação ou intimação que lhe for feita; 

§ 2º - Cabe à Secretaria do Conselho, aos Conselheiros, aos Representantes Fiscais 
e ao contribuinte ou seu bastante procurador solicitar ao Presidente do Conselho, nos autos, a 
aplicação das medidas previstas neste artigo, cumprindo à primeira a execução do respectivo 
despacho. 

Artigo 56 - É defeso ao conselheiro se manifestar e proferir voto em processos ou 
protocolados em que: 

I - seja parte interessada; 

II - participou como mandatário do contribuinte; 

III - decidiu em 1ª instância administrativa; 

IV - atuou ou postulou como procurador do contribuinte; 

V - o contribuinte ou qualquer dos sócios seja seu cônjuge ou parente consangüíneo 
ou afim em linha reta ou na linha colateral até segundo grau; 

VI - o contribuinte seja cliente de escritório ou sociedade de profissionais, do qual 
faça parte como sócio ou associado; 

VII - seja sócio quotista, acionista, procurar ou membro da Diretoria ou do Conselho 
Fiscal da recorrente; 

VIII - na condição de funcionário da Municipalidade seja autor do feito ou tenha, em 
qualquer fase do processo, feito apreciação de mérito sobre a causa em julgamento. 

Parágrafo único: O Conselho impedido deverá argüir o fato junto ao Presidente do 
Conselheiro, sob pena de nulidade dos atos praticados sob impedimento. 

Artigo 57 - O Presidente do Conselho, a pedido devidamente fundamentado do 
Secretário de Finanças, poderá dar prioridade a julgamento de processos e protocolados, sempre que 
se fizer necessário resguardar os interesses da Fazenda Pública Municipal ou do contribuinte. 

Parágrafo único - Despachado o pedido pelo Presidente do Conselho, o processo 
será distribuído dentro de 5 (cinco) dias para manifestação do Representante Fiscal e encaminhado 
ao Relator. 

Artigo 58 - O Poder Executivo adotará as providências necessárias para que, dentro 
de 60 (sessenta) dias da data da publicação desta lei, o Conselho de Contribuintes se organize 
conforme suas disposições. 



Artigo 59 - O mandato dos Conselheiros é gratuito e considerado de relevância. 
(Alterado pela Lei nº 8.715 de 27/12/1995) 

Artigo 59 – Os membros da JRT serão remunerados por presença em reunião, na 
integralidade desta, e por processo relatado, obedecendo-se o limite de 150 (cento e cinqüenta) 
UFMC’s mensais, da seguinte forma: 

I – 25 (vinte e cinco) UFMC’s por participação em reunião; 

II – 30 (trinta) UFMC’s por processo relatado colocado em votação, e não retirado de 
pauta. 

§ 1º - Em caso de extinção da Unidade Fiscal do Município de Campinas (UFMC) 
será o valor da mesma, à data de sua extinção, convertido em UFIR ou outro índice oficial que o 
substitua, sem que se promovam alterações no valor da remuneração estabelecido neste artigo. 

§ 2º - A Presidência da JRT criará os mecanismos de controle oficial e de apuração 
de valores para efeito do pagamento da remuneração tratada neste artigo, sob aprovação do 
Secretário Municipal de Finanças. 

Artigo 60 - O Conselho de Contribuintes se regerá pelo seu Regimento Interno, que 
deverá ser submetido ao Prefeito Municipal para aprovação, dentro de 90 (noventa) dias da data da 
publicação desta lei. 

Artigo 61 - Enquanto não atendido o disposto no artigo anterior, o Conselho se 
regerá, no que for aplicável, pelo atual Regimento Interno. 

Parágrafo único - Pela mesma razão, enquanto não definida a nova composição, os 
atuais Conselheiros permanecerão em exercício. 

Artigo 62 - O custeio das despesas e os funcionários administrativos necessários ao 
funcionamento do Conselho, serão de responsabilidade da Secretaria de Finanças. 

Artigo 63 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se os 
dispositivos em contrário.  

 

JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES TEIXEIRA 
Prefeito Municipal 

  

 

 

 

 



LEI Nº 8.715 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995 

 

Altera dispositivos da Lei 8.129 de 12 de Dezembro de 1994 e dá outras providências 

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1º - O Conselho de Contribuintes, criado pela Lei nº 5.535, de 28 de 
dezembro de 1984, passa a denominar-se Junta de Recursos Tributários (J.R.T), ficando inalterada 
sua finalidade de julgar, em segunda e última instância administrativa, os recursos interpostos contra 
decisões do Diretor do Departamento de Receitas Mobiliárias da Secretaria Municipal de Finanças. 

Artigo 2º - Altera o inciso I do artigo 3º da Lei nº 8.129/94. (Ver Lei nº 8.129/94) 

Artigo 3º - Acrescenta ao artigo 42 da Lei nº 8.129/94, o inciso VIII e parágrafo 
único. (Ver Lei nº 8.129/94) 

Artigo 4º - Altera o artigo 59 da Lei nº 8.129/94. (Ver Lei nº 8.129/94) 

Artigo 5º - Os membros representantes dos contribuintes e serem indicados pelas 
entidades elencadas no artigo 9º da Lei nº 8.129/94, além de título universitário, deverão possuir 
alguma experiência na área tributária. 

Artigo 6º - A Presidência da J.R.T terá como remuneração o limite máximo mensal 
de 150 (cento e cinqüenta) UFMC’s, excluído o jeton correspondente à reunião em que não estiver 
presente, passando este a ser devido ao seu substituto. 

Artigo 7º - O Secretário Municipal de Finanças, na defesa do interesse fazendário 
poderá nomear, para determinada sessão de julgamento, um servidor de notório conhecimento 
jurídico tributário, como assistente do representante fiscal, para fazer a sustentação oral do 
lançamento em discussão. 

Artigo 8º - Após a publicação da pauta de julgamento, fica vedado a qualquer das 
partes a juntada de novos documentos ou alegação de fatos novos, em relação aos recursos 
constantes daquela. 

Artigo 9º - A Presidência da Junta de Recursos Tributários representará ao 
Secretário Municipal de Finanças, periodicamente, relatando o andamento dos processos e seus 
julgamentos, bem como sobre as irregularidades processuais e regulamentares não sanadas na 
própria Junta. 

Artigo 10 – Fica criada uma função gratificada a ser atribuída pelo exercício de 
coordenação, supervisão, assistência, assessoramento de apoio técnico administrativo e 
coordenação de projetos e programas, nos termos da Lei Municipal nº 7.721 de 15 de dezembro de 
1993. 

Parágrafo Único – A remuneração e a forma de pagamento da função gratificada 
prevista neste artigo são as fixadas na legislação municipal pertinente. 



Artigo 11 – As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias da Coordenadoria Geral da Secretaria Municipal de Finanças. 

Artigo 12 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Paço Municipal, 27 de dezembro de 1995 

JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES TEIXEIRA 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECRETO Nº 11992 DE 09 DE OUTUBRO DE 1995 
 
 

Aprova Novo Regime Interno do Conselho de Contribuintes 

 
O Prefeito Municipal de Campinas, no uso de suas Atribuições legais, DECRETA: 
 
Artigo 1º - Fica aprovado o novo Regime Interno do Conselho de Contribuintes, criado pela lei nº 
5.535, de 28 de dezembro de 1984 e reformulado pela  lei nº 8.129, de 13 de dezembro de 1994, que 
estabeleceu sua competência e organização. 
 
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 
DECRETO Nº 11992 DE 09 DE OUTUBRO DE 1995  - REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE 
CONTRIBUINTES  
 
 
CAPÍTULO I 
 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 
Artigo 1º - O Conselho de Contribuintes, criado pela Lei nº 5.535, de 28 de dezembro de 1984 e 
reformulado pela Lei nº 8.129, de 13 dezembro de 1994, que estabeleceu sua competência e 
organização, é o órgão instituído para julgar, em segunda e última instância administrativa, os 
recursos interpostos contra decisões de primeira instância administrativa na esfera de lançamento 
tributário, não incluídos os que tenham como objetivo: compensação, restituição, consultas e 
parcelamentos. (Observar as alterações introduzidas pela Lei nº 13104/2007)  
 
Artigo 2º - Por serem irrecorríveis, as decisões do Conselho constituem coisa julgada na esfera 
administrativa cuja observação é obrigatória pela Administração Municipal. 
 
 
CAPÍTULO II  
 
DA CONSTITUIÇÃO E DA COMPETÊNCIA 

 
Artigo 3º - O Conselho de Contribuintes compõe-se de 18 (dezoito) Conselheiros Julgadores 
Titulares e 18 (dezoito) Suplentes, nomeados pelo Prefeito Municipal por Portaria, além dos 
funcionários administrativos e dos Representantes Fiscais. § 1º - Dentre os Conselheiros Titulares, 9 
(nove) são representantes da Municipalidade e 9 (nove) representantes dos Contribuintes.§ 2º - O 
Conselheiro nomeado Presidente do Conselho presidirá os julgamentos da 1ª Câmara e o nomeado 
Vice-Presidente presidirá os julgamentos da 2ª Câmara, sendo o Presidente da 3º Câmara designado 
pelo Plenário do Conselho. 
 
Artigo 4º - Compete ao Conselho de Contribuintes, além das atribuições previstas na Lei 8129/94:  
 
I - elaborar o Regimento Interno e suas alterações, submetendo-os à aprovação do Prefeito 
Municipal;  



 
II - propor ao Prefeito Municipal medidas tendentes ao aperfeiçoamento do Sistema Tributário do 
Município e que visem principalmente, o estabelecimento da justiça fiscal e a conciliação dos 
interesses dos contribuintes com os da Fazenda Municipal. 
 
Artigo 5º - Em caso de impedimento ou afastamento de conselheiro, por período igual ou superior a 
15 (quinze) dias, será convocado o respectivo Suplente, cabendo àquele a responsabilidade de avisar 
formalmente a Presidência quando a ausência puder ser prevista com antecedência. 
 
Artigo 6º - As faltas referidas no artigo 14 da Lei 8129/94 serão constatadas por iniciativa do 
Presidente do Conselho, fundamentado em atas de reuniões e Livro de Presença, e encaminhando- 
se o registro da constatação à entidade representada pelo Conselheiro, para ciência e manifestação. 

 
§ 1º - O Presidente convocará o Suplente para a próxima reunião, quando será empossado e 
efetivado pelo tempo restante do mandato, conforme a ordem de suplência. 

§ 2º - Como ordem de Suplência entende-se a convocação, inicialmente, do respectivo suplente 
indicado pela mesma entidade do Titular, em caso de impossibilidade daquele, o Presidente 
convocará outro Suplente da mesma Câmara e esgotados os Suplentes da Câmara, será convocado 
um Suplente de outra Câmara. 

§ 3º - O Presidente analisará a manifestação da Entidade e, no caso de decidir pela perda do 
mandato do Conselheiro, comunicará o resultado à mesma. 

§4º - Durante o processo descrito neste artigo, o Conselho de Contribuintes não deixará de 
considerar o princípio da paridade. 
 
Artigo 7º - Ao Presidente compete, além das atribuições já elencadas na Lei 8129/94: 
 
I - Convocar os Membros nomeados efetivamente pelo Prefeito a tomar posse;  
 
II - Providenciar a Cerimônia de posse de acordo com o artigo 13 da Lei 8129/94; 
 
III - reunir o Plenário para eleição do Presidente da 3ª Câmara;  
 
IV - dirigir os trabalhos administrativos do Conselho e determinar o que necessário for à Secretaria 
Geral para o cumprimento deste Regimento;  
 
V - presidir as sessões da 1ª Câmara e da Reunião Plenária, redigindo os resumos das decisões 
nelas tomadas, com voto comum e de desempate nos processo, bem como redigindo as publicações 
das decisões; 
 
VI - convocar e dar posse aos Suplentes nas faltas e impedimentos do Membros efetivos;  
 
VII - declarar a perda do mandato do Conselheiro que incidir nas transgressões previsões do artigo 
14 da Lei 8129/94;  
 
VIII - distribuir os Membros e os Representantes Fiscais dentre as Câmaras;  
 
IX - providenciar as diligências e outras requisições feitas pelos Representantes Fiscais e 
Conselheiros; 
 



X - apresentar, anualmente e no término de seu mandato, Relatório dos trabalhos ao Prefeito 
Municipal;  
 
XI - despachar os recursos relativos a matéria estranha à competência do Conselho de Contribuintes 
e as não admissíveis pela legislação. 
 
Parágrafo Único - Ao Presidente do Conselho não será distribuído processo para Relatório e Voto. 
 
Artigo 8º - O Presidente será substituído, na sua falta ou impedimento, pelo Vice-Presidente e, na 
sua ausência ou impedimento deste, pelo Membro mais idoso presente à sessão. 
 
Artigo 9º - O Presidente e o Vice-Presidente serão nomeados a cada 2 anos pelo Prefeito Municipal, 
de acordo com o artigo 7º da Lei 8129/94, podendo ser reconduzidos. 
 
Artigo 10º - Ao Vice-Presidente compete, além das funções no artigo 21 da Lei nº 8.129/94:  
 
I - assessorar o Presidente na montagem do Relatório anual a ser apresentado ao Prefeito Municipal; 
 
II - zelar pelo Livro de Presenças e de Atas, bem como cuidar das questões relativas aos 
impedimentos e transgressões dos Conselheiros da 2ª Câmara; 
 
III - representar de imediato ao Presidente do Conselho quanto a quaisquer irregularidades 
constatadas; 
 
IV - despachar nos processos as decisões tomadas nas reuniões a que presidir, redigir suas 
publicações e fazer retornar os processos julgados à Secretaria Geral; 
 
V - verificar a exatidão das atas das reuniões, antes de sua distribuição aos Conselheiros, bem como 
a exatidão de sua transcrição em Livro próprio.  
 
Artigo 11 - O Secretário Geral nomeado tem as atribuições previstas no artigo 45 da Lei 8129/94, 
além de:  
 
I - atendimento informativo aos recorrentes;  
 
II - atendimento interno à Administração Municipal; 
 
III - zelar pelo equipamento de trabalho da Secretaria Geral;  
 
IV - manter arquivos e documentos em perfeita ordem;  
 
V - administrar os trabalhos dos funcionários da Secretaria Geral; 
 
VI - comunicar formal e imediatamente ao Presidente qualquer impedimento em cumprir suas 
atribuições; 
 
VII - expedir, receber e distribuir a correspondências;  
 
VIII - manter o controle da distribuição dos processos e suas devoluções;  
 
IX - cuidar para que todas as providências necessárias às reuniões das Câmaras e do Plenário, além 
da publicação da Pauta e da Convocação, sejam tomadas a tempo. 
 



Artigo 12 - A Secretaria Geral dará vista, por termo, do processo às partes interessadas ou a seus 
representantes regularmente habilitados, prestando-lhes os esclarecimentos solicitados. 
 
Artigo 13 - Ao Presidente da 3ª Câmara compete: 
 
I - zelar pelo Livro de Presenças e de Atas, bem como cuidar das questões relativas aos 
impedimentos e transgressões dos Conselheiros da 3ª Câmara;  
 
II - representar de imediato ao Presidente do Conselho quanto a quaisquer irregularidades 
constatadas; 
 
III - despachar nos processos as decisões tomadas nas reuniões que presidir, redigir suas 
publicações e fazer retornar os processos julgados à Secretaria Geral;  
 
IV - verificar a exatidão das atas das reuniões a que presidir, antes de sua distribuição aos 
Conselheiros e a exatidão de sua transcrição em Livro próprio;  
 
Artigo 14 - Aos Membros nomeados compete, além das atribuições do artigo 24 da Lei 8129/94:  
 
I - apresentar-se nas datas convocadas pelo Prefeito ou pelo Presidente do Conselho; 
 
II - justificar suas ausências junto ao Presidente de sua Câmara com antecedência;  
 
III - zelar pela conservação dos processos que lhe forem distribuídos, pelos quais são pessoalmente 
responsáveis;  
 
IV - devolver os processos em seu poder sempre que ocorrer afastamento com substituição pelo 
Suplente, em caráter definitivo e no final de cada exercício;  
 
V - guardar respeito e decoro durante as sessões;  
 
VI - declarar-se impedido nos casos previstos na legislação, mediante manifestação à mesa, dirigida 
ao Presidente em exercício. 
 
VII - Solicitar ao Presidente a convocação do Plenário para proceder a edição de Súmulas. 
 
 
 
CAPÍTULO III 
 
DO FUNCIONAMENTO E DA ORDEM DOS TRABALHOS 

 
Artigo 15 - Os processos enviados ao Conselho, serão registrados pela Secretaria, após admitidos 
pelo Presidente, e por ele distribuídos. 
 
Artigo 16 - O Conselho realizará sessões ordinárias e extraordinárias. 
 
§ 1º - As sessões ordinárias realizar-se-ão em dia e hora designados pela Presidência com 5 (cinco) 
dias no mínimo de antecedência, através de publicação de Pauta no Diário Oficial do Município.  
 
§ 2º - As sessões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 02 (dois) dias, 
independente de publicação em Diário Oficial do Município, caso não se trate de julgamento de 



recurso. 
 
Artigo 17 - As sessões, de qualquer Câmara ou do Plenário, terão a duração mínima de duas horas, 
se antes não se esgotarem os processos em pauta, podendo ser prorrogadas se constatada a 
necessidade de se completar a pauta, por uma hora, a critério da Presidência, e, a acima disso, com 
a aprovação da maioria dos presentes.  
 
§ 1º - A publicação da Pauta dos julgamentos vale como notificação do recorrente e da Fazenda 
Municipal.  
 
§ 2º - A pauta indicará dia, hora e local da sessão de julgamento e conterá nota explicativa de que os 
julgamentos adiados serão incluídos nos trabalhos da próxima sessão, independente de nova 
publicação. 
 
Artigo 18 - A ordem da Pauta pode ser invertida a critério do Presidente da Mesa, mediante 
requisição fundamentada do Relator ou do próprio recorrente ou seu representante em caso de 
sustentação oral.  
 
Artigo 19 - As sessões, tanto das Câmaras quanto do Plenário, serão públicas e realizadas com a 
presença de dois terços dos Conselheiros, em primeira convocação e, no máximo, em 30 (trinta) 
minutos após o horário designado para a sessão.  
 
Artigo 20 - Na total ausência de funcionários da Secretaria Geral, designados para secretariar as 
reuniões das Câmaras, poderá ser designado para tal mister um membro presente à mesa, pelo 
Presidente em exercício naquela reunião. 
 
Parágrafo Único - A reunião do Plenário será secretariada pelo Secretário Geral nomeada para o 
Conselho, ou na sua ausência aplica-se o disposto no caput deste artigo. 
 
Artigo 21 - Os trabalhos das sessões, tanto das Câmaras quanto do Plenário, serão dirigidos na 
seguinte ordem: 
 
I - verificação e registro do número de Conselheiros presentes, através de assinatura no Livro de 
Presenças pelo Presidente da Mesa; 
 
II - abertura da sessão de julgamentos;  
 
III - leitura, discussão e aprovação da Ata da sessão anterior;  
 
IV - julgamento dos processos;  
 
V - outros assuntos de competência do Conselho; 
 
VI - encerramento e designação da data da próxima reunião. 
 
Artigo 22 - O julgamento se inicia com a exposição do feito pelo Relator e prossegue com a 
sustentação oral, se houver e encerrada esta, o Relator poderá completar, retificar ou alterar seu 
Relatório, e em seguida proferirá seu Voto, abrindo-se então a fase de Debates, finda a qual serão 
tomados os votos dos demais Conselheiros e da Presidência. 
 
Artigo 23 - A sustentação oral poderá ser feita pelos interessados ou seus representantes 
devidamente nomeados, mediante simples inscrição no dia do julgamento e antes da abertura da 
sessão. 



 
§ 1º - A sustentação oral pode ser feita no tempo de dez minutos para cada parte, em linguagem 
cortes, prorrogáveis a critério da Presidência, por mais dez minutos.  
 
§ 2º - O Relator terá dez minutos para complementar, retificar ou alterar seu relatório, após ambas as 
sustentações, podendo inclusive retirá-lo de pauta.  
 
Artigo 24 - Os membros da Câmara onde se desenvolve o julgamento poderão dirigir perguntas às 
partes ou seus representantes.  
 
Parágrafo Único - É vedado às partes ou seu representante legal a participação nos Debates da 
Mesa. 
 
Artigo 25 - Sempre que se suscitar preliminar, uma vez resolvida passar-se-á a apreciação do mérito, 
se não houver incompatibilidade. 
 
Artigo 26 - As decisões basear-se-ão no voto escrito do Relator, devidamente fundamentado, no qual 
serão expostos os fatos e o direito.  
 
Parágrafo Único - O Relatório será anexado ao processo pela Secretaria Geral antes da sessão de 
julgamento, e o Voto, após sua leitura pelo Relator, durante a sessão. 
 
Artigo 27 - Vencido o Relator, o Presidente designará um dos Conselheiros, cujo voto tenha sido 
vencedor, para a redação da decisão final. 
 
Parágrafo Único - Vencedor o Voto do Relator, os votos vencidos serão declarados em separado e 
por escrito com os motivos da discordância, seguido das assinaturas de seus adeptos, sendo também 
incluído no processo. 
 
Artigo 28 - Quando, no julgamento de um processo, qualquer um dos Conselheiros não se 
considerar suficientemente esclarecido sobre a matéria em debate, poderá pedir vista do processo, 
sendo então suspenso o julgamento. 
 
Artigo 29 - Nenhum julgamento se fará sem a presença do Relator, ainda que seu voto conste do 
processo e da Pauta do dia, ficando neste caso adiado o julgamento. 
 
Artigo 30 - O Suplente, designado Relator de processo cujo julgamento tenha sido iniciado, terá 
assegurada sua competência para participar do mesmo, ainda quando, cessada a substituição, 
estiver presente o Titular.  
 
§ 1º- No caso deste artigo, o Titular não tomará parte no julgamento do processo em que intervenha 
seu Suplente.  
 
§ 2º - Os processos em poder do Suplente, e não apresentados para julgamento, serão 
imediatamente devolvidos à Secretaria Geral para nova substituição, quando do retorno do Titular. 
 
Artigo 31 - O processo que tiver seu julgamento convertido em diligência será, na sua volta, 
encaminhado ao seu respectivo Relator. 
 
Artigo 32 - A decisão conseqüente de conhecimento do recurso, resolverá as questões suscitadas e 
concluíra pela seu provimento ou não, total ou parcial, definido expressamente os seus efeitos e 
determinando a intimação das partes. 
 



Artigo 33 - Os votos serão tomados conforme a ordem seqüencial em que os Membros se 
acomodarem à Mesa dos trabalhos no início da reunião, começando da esquerda para a direita do 
Relator segundo a chamada da Presidência. 
 
Artigo 34 - Aos Presidentes de Cada Câmara, assim como ao Presidente do Plenário cabe o voto de 
desempate, além do voto normal.  
 
Artigo 35 - As decisões serão resumidas pelo Presidente da Mesa e registradas no processo no 
máximo em 24 horas após a sessão de julgamentos, em forma de ementas. 
 
Artigo 36 - Os processos julgados serão encaminhados à Secretaria de Finanças, após publicação 
do julgamento no órgão oficial. 
 
 
 
CAPÍTULO IV  
 
DOS RECURSOS E SEU PROCESSAMENTO  

 
Artigo 37 - Os recursos serão protocolados um para cada decisão de primeira instância, terão efeito 
suspensivo e serão encaminhados pela Secretaria Municipal de Finanças ao Conselho, com os 
seguintes requisitos, sob pena de devolução sem distribuição nem apreciação:  
 
I - protocolo e tramitação segundo as normas de controle processual da Prefeitura Municipal de 
Campinas;  
 
II - assinatura do próprio recorrente ou seu bastante procurador regularmente constituído ou por 
representante legal; 
 
III - juntada ao processo que contém a decisão de primeira instância administrativa, com a devida 
autuação e numeração de páginas; 

 
Artigo 38 - Negado o recebimento ao recurso, por inobservância do disposto no artigo anterior, o 
processo será devolvido à Secretaria Municipal de Finanças, com despacho do Presidente do 
Conselho. 
 
Artigo 39 - Havendo divergência de decisões entre as Câmaras, poderá ser admitido pelo Presidente 
do Conselho o Recurso de Revisão, desde que demonstrada a analogia dos casos e a divergência 
das decisões, devendo ser citado o número dos processos e a data de seus julgamentos.  

 
§ 1º - O recurso protocolado pelo interessado será analisado pela Secretaria Municipal de Finanças, 
que fará sua manifestação no processo e em seguida o encaminhará à Secretaria Geral.  
 
§ 2º - Na Secretaria Geral, após admitido pelo Presidente, será juntado ao processo anterior e 
distribuído a Conselheiro diverso daquele que o relatou anteriormente.  
 
 
 
CAPÍTULO V  



 
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  

 
Artigo 40 - Em qualquer fase do processo e em qualquer repartição da Secretaria de Finanças, 
poderá o interessado desistir do recurso em andamento, através de simples declaração tomada a 
termo, que será encaminhada à Secretaria Geral para juntada ao recurso, o qual será arquivado após 
despacho do Presidente do Conselho, sem necessidade de distribuição.  
 
Parágrafo Único - O Termo de Desistência conterá, no mínimo, a identificação do recorrente e 
número do processo inicial ao qual está juntado o recurso, além da sua assinatura ou de seu 
representante nomeado, comprovada a nomeação.  
 
Artigo 41 - Aos Representantes da Prefeitura Municipal aplicam-se as disposições legais referentes 
ao regime disciplinar do servidor publico municipal.  
 
Artigo 42 - Anualmente o Presidente do Conselho fará publicar as Ementas dos julgamentos e as 
Súmulas. 
 
Artigo 43 - Os casos omissos neste Regimento Interno e na Lei 8129/94 serão decididos pelo 
Plenário.  

 

Paço Municipal, 09 de outubro de 1995 

JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES TEIXEIRA 
Prefeito Municipal 

 


