
 
EDITAL DE COMUNICAÇÃO AÇÃO SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO VIA INTERNET DAS 
NOTIFICAÇÕES DE LANÇAMENTOS DA TAXAS DE FISCALIZAÇÃO, DA TAXA DE PUBLICIDADE E DO 
ISS-FIXO DE AUTÔNOMOS E SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS, CUJA RESPONSABILIDADE DE 
IMPRESSÃO E RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS NAS DATAS CONVENCIONADAS É DO PRÓPRIO 
CONTRIBUINTE; NÃO HAVENDO, POR FORÇA MAIOR, ENTREGA DOS CARNÊS NOS DOMICÍLIOS 
FÍSICOS. 
 
Considerando a situação de pandemia e a quarentena imposta para contenção da expansão da 
contaminação pelo coronavírus (Covid19); 
 
Considerando a consequente dificuldade para entrega e recebimento dos carnês físicos da Taxa de 
Fiscalização, da Taxa de Publicidade e do Imposto Sobre Serviço Fixo Anual dos autônomos e sociedade 
de profissionais; 
 
Considerando a economia e o zelo com os recursos públicos e naturais, bem como o conforto dos 
contribuintes; 
 
Considerando, por fim, as dificuldades econômicas e financeiras que atingiram o País e a necessidade de 
prazos especiais para pagamento de tributos: 
 
A Secretaria Municipal de Finanças da Estância Turística de Itu, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, em cumprimento do que dispões o art. 149 da Lei Federal nº 5172 de 25 de outubro de 
1966 - Código Tributário Nacional e dos artigos 47 a 52 da Lei Complementar 710, de 20 de dezembro de 
2005 - Código Tributário Municipal, NOFITICA e CIENTIFICA todos os contribuintes quanto a constituição 
do crédito tributário mediante o lançamento dos tributos devidos pelas pessoas físicas e jurídicas sujeitas 
à taxa de fiscalização, à taxa de publicidade e ao imposto sobre serviço fixo anual incidentes. 
  
Ficam ainda INFORMAMOS e CIENTIFICADOS de que para este exercício de 2020: 

1. Não haverá entrega dos carnês de Taxa de Fiscalização e ISS-Fixo Anual no domicílio dos 
contribuintes. 
 

2. Os referidos carnês estão disponibilizados via Internet no endereço eletrônico abaixo, onde a 
impressão dos mesmos fica sob a responsabilidade de cada contribuinte, não podendo o mesmo 
alegar posteriormente a falta de recebimento. 
Página: itu.sp.gov.br   – Selecione:   CIDADÃO   e em Seguida :    2ª Via de ISS / Taxas 
 

3. Os lançamentos foram divididos em 04 parcelas com vencimentos para os dias: 10/09/2020, 
13/10/2020, 10/11/2020 e 10/12/2020. 
 

4. Os contribuintes que não tiverem condições de imprimir seus carnês poderão comparecer 
pessoalmente à Diretoria de Gerenciamento do Cadastro de Contribuintes, na Avenida Itu 400 
anos, nº 111, térreo, Bairro Itu Novo Centro, neste município e solicitar a impressão dos mesmos, 
mediante agendamento prévio através dos telefones: 4886-9702 ou 4886-9651, para evitar 
aglomerações. 

Os Lançamentos poderão ser impugnados mediante processo administrativo, no prazo de até 30 dias 
contados a partir da data desta publicação. 
 
Os tributos vencidos não recolhidos até o dia 28/12/2020 serão automaticamente inscritos em Dívida 
Ativa no exercício seguinte. 
 
Segue abaixo a relação dos contribuintes ora notificados para obterem seus carnês da forma determinada.  

https://itu.sp.gov.br/cidadao/

