
LEI  Nº 2.389/2002 
 
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E O 
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE CONTRIBUINTES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
A Prefeita Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais; 
 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1o – Fica criado o Conselho Municipal de Contribuintes (CMC), 

integrante do contencioso administrativo do Poder Executivo Municipal, como órgão 
competente para decidir em segunda instância administrativa, conforme disposto no Inciso 
II do Art. 171 da Lei 2008/97. 

Art. 2o – O Conselho Municipal de Contribuintes(CMC), será composto de 
07 (sete), membros, incluindo o seu Presidente, e todos serão nomeados pelo Prefeito. 

Art. 3o – Na constituição do Conselho, além do seu Presidente que votará 
em caso de empate,  a Prefeitura terá 03 (três) representantes e os contribuintes deste 
Município em igual número. 

§ 1º - Cada representante do Conselho terá um suplente, nomeado pelo 
Prefeito. 

§ 2o – As pessoas que deverão compor o Conselho, serão indicadas: 
I – os representantes da Prefeitura e o Presidente, pelo Prefeito, devendo a 

escolha recair em servidores ativos ou inativos, com reconhecida competência tributária, 
preferencialmente da Assessoria Jurídica e da Secretaria Municipal de Finanças. 

II – Os representantes dos contribuintes, em lista tríplice, apresentada: 
a) Representante da Classe dos Contadores, devidamente inscrito no 

Conselho Regional de Contabilidade 
b) Representante da Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL 
c) Representante da Classe dos Advogados, devidamente inscrito na 

Ordem dos Advogados do Brasil. 
§ 3o – As entidades acima mencionadas, após notificadas pelo Prefeito, 

terão o prazo de até 10(dez) dias para que façam a  indicação de seus representantes. 
§ 4o – A ausência de indicação conforme estabelecido no parágrafo 

anterior, ensejará a livre escolha dos respectivos representantes pelo Prefeito. 
§ 5o – Ocorrendo a indicação a que se refere o & 3º, fora do prazo nele 

contido, dar-se-á a posse dos indicados 30(trinta) dias após a comunicação ao Sr. Prefeito, 
pelo período complementar do respectivo mandato. 

Art. 4o  - Nos processos de julgamento por parte do Conselho funcionará 
como Representante da Fazenda Municipal, 01(um) Assessor Jurídico, designado pelo 
Prefeito. 

 



Art. 5o – O mandato dos membros do Conselho Municipal de Contribuintes 
será de 02(dois) anos, sendo permitida a recondução. 

Art. 6o – O Conselho Municipal de Contribuintes (CMC) elaborará o seu 
Regimento Interno no prazo de até 30(trinta) dias, a contar da data da Portaria que nomear 
seus membros, submetendo-o ao Prefeito para aprovação. 

Parágrafo Único – Enquanto não for aprovado o Regimento Interno, o 
Conselho se reunirá ordinariamente duas vezes por mês, podendo realizar até duas  
reuniões extraordinárias mensais, a critério do seu Presidente, desde que a demanda de 
processos a serem julgados assim recomende. 

Art. 7o – Cabe, ainda, ao Conselho Municipal de Contribuintes, além da 
competência estabelecida no inciso II do Art. 171 da Lei 2008/97: 

I – opinar, por solicitação do Secretário Municipal de Finanças, em 
questões que verse sobre matéria tributária. 

II – Sugerir ao Secretário Municipal de Finanças medidas para o 
aperfeiçoamento do processo fiscal. 

III – Modificar seu Regimento Interno, submetendo-o à aprovação do 
Prefeito. 

IV – representar, de forma circunstanciada, ao Secretário Municipal de 
Finanças, sobre ocorrência de descumprimento ou infração à legislação tributária do 
Município, por servidor ou autoridade pertencente àquela Secretaria. 

Parágrafo Único – No caso de repetição da ocorrência referida no inciso 
IV deste artigo, a representação será dirigida ao Prefeito Municipal. 

Art. 8o – O Conselho Municipal de Contribuintes, através de seu 
Presidente, requisitará ao Prefeito, servidores para desenvolver seus trabalhos 
administrativos. 

§ 1º – Entre os servidores requisitados, o Presidente indicará aquele que 
irá secretariar os trabalhos do Conselho. 

§ 2º – Os trabalhos do Conselho serão desenvolvidos como dispuser o 
Regimento Interno. 

Art. 9o – A função de Conselheiro será exercida gratuitamente, não 
havendo remuneração para os seus exercentes. 

Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

 
Gabinete da Prefeita Municipal de Ibiraçu(ES), 16 de dezembro de 2002. 

 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Prefeita Municipal 

 
Registrada e Publicada em 16 de dezembro de 2002. 

 
 

ARYTON VIEIRA MACHADO 
Secretário Municipal de Administração 


