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Lei Complernentar Nq OO2/93, de 14 de dezembro de 1993.

"Institui
Municlpio

o Côdigo Tributâr io do
de Chapadão do Cêu".

Alberto Rodrigues da Cunha, Prefeito Municipal de
Chapadão do Cêu, Estado de Goiàs, faz saber que a
câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte
Lei:

DISPOSIÇÂO PRELIMINAR

Art . 1o - Esta Lei inst itui o côdigo Tributârio do
Municlpio, obedecidos os mandamentos oriundos da Const ituição
Federal, Côdigo Tributàrio Nacional, de demais Ieis
complementares, das resoluções do senado Federal e da LeSislação
Estadual nos limites de suas respectivas competências.

Livro Primeiro

PARTE ESPECIAL TR I BUTOS

AÍt. 20 Ficam instituldos os seguintes tributos:
I - IMPOSTOS

a - Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbano ;

b - Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza;

c - Imposto sobre Transnissão de Bens
Inôve i s ;

d - Imposto sobre Vendas a Varejo de
Cornbust lveis Llquidos e casosos.

II TAXAS
a - Taxa de Serviços Püblicos;
b - Têxa de Ligença.

§--

III CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
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Art. 59 - o bem imôvel ' para os efeitos deête i,nposto'
será clessificado como terreno ou prêdio.

§ 1o considera-se terreno o bern imôvel:
a - sem ediflcação;
b - em que houver construçôo paral isada

ou em andaoen t o ;
c - em que houver edificaç6o

interditada' condenada, em rulna ou
en demo I ição;

d - cuja construção seia de natureza
temporària ou Provisôria, ou Possa
ser removida sem destruição'
al teração ou modificação.

edificação
qua I quer
destino,
anterior.

§ 2o - considera-se prêdio o bem imôvel no qual exista
ut i I izâvel parê habitsção ou para exerclcio de

atividade, seja qual for a sua denominação, forma ou
desde que nõo compreendida nas situações do Parà8rafo

Art. 69 - A incidência do imposto independe:
I - da legitimidade dos tltulos de aquisição

da propriedade, do dominio üt i I ou da
posse do bem irnôve I ;

II - do resultado financeiro da exploração
econômica do imôve I ;

III - no cunprimento de quaisquer exigências
Iegais, regulamentares ou administrativas
re lat ivas ao bem imôve I .

Seção I I

SUJEITO PASSIVO

Art. 7o - Contribuinte do imposto ê o proprietàrio,
do domlnio ütil ou o possuidor a qualquer titulo do

o
bemt i t u I ar

imôve I .

§ - 10 - Conhecidos o proprietàrio ou o titulêr
domlnio üt i I e o possuidor, para efeito de determinação
sujeito passivo, dar-se-à preferência aqueles e não a
dentre aqueles tomar-se-À o titular do domlnio ütil.

do
do

este;

§ - 2o - Na impossibilidade de eleição do
proprietário ou titular ütil devido ao fato de o mesmo ser imune
ao irnposto, dele estar isento, ser desconhecido ou não
localizado, serà consider&do sujeito passivo aquele que estiver
na posse do imôve I .

§ - 30 - O promitente comprador emitido na posse, os
titulaÍes de direito real sobre imôvel alheio e o fideicomissàrio
serõo considerados sujeitos passivos na obrigação tributaria.
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Art. 80 - Quando o adquirente de posse, domlnio ütil ou
proprietàrio de bem imôve I jà lançado for pessoa imune ou isenta,
vencerão antecipadamente as prestações vincendas relatives ao
imposto, respondendo por elas o alienante.

Seção I I I

BÂSE DE CALCULO E ALIQUOTA

Art, 90 - A base de càlculo do imposto ê
do bem imóvel. edificado ou não, assim entendido o
alcançaria para compra e venda á vista, segundo
normais de me r cado .

o yalor venal
valor que este
as cond i çõe s

Art. l0 - Para efeito de càlculo do valor venal do
imôvel , consideram-se, em relação a cada unidade imobi I iària' a
construção mais a ârea ou fração ideal do terreno a ela
v i ncu I ada .

PAR. 10- o Valor venal da unidede imobiliâria ê apurado
de acordo com os seguintes indicadores:

I - local izaçào, àrea, caracterlsticas e destinaçâo da
cons t ruçâo ;

II - preços correntes das alienaçôes de imôveis o
mercado imobiÀrio local;

III - a situaçâo do inôvel en relaçâo aos equipamentos
urbanos ex istentes no logradouro;

Iv - elementos cont idos no Cadrastro Imobiliârio
Municipal e os apurados em campo;

v - outros dados tecnic&mentês reconhecidos.

PAR. 20 - Na deterrninaçâo do valor venal nâo
considera o valor dos bens môveis mant ídos no imôvel ' ainda
em carâter permânent e.

PAR. 3o - Existindo em um mesmo terreno rnais de
unidade autônoma edifiçada, serà calculada a fraçâo ideal
terreno correspondente a cada ume delas' conforme a tabela
Anexo vIII, item 3.

se
que

uma
do
do

Art. 11 - o valor da edificaçâo, obervado o disposto no
parâgrafo primeiro do art igo anterior' ê determinado pela
multiplicaçâo do valor genêrico de metro quadrado do tipo de
construçâo, em se considerando o fator destinaçâo do imôvel ' se
residencial ou nâo, por fatores de correçâo, e pela ârea
construlda.

PAR .

dasexternos
superficie:

I_
descobertos de

II -
III-

10 - A
paredes

àrea ê obtida atravês dos
ou pi lares, comput ando-se

contornos
tambêm a

das
cada
dos
das

sacadas, varandas e t err8ços ,
pavimento;

j i raus, porôes e sôtôos;

cobertos ou

garagens ou vagas cobe rt §;

{
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a
a
as

Iv - das àreas
proporçâo das respect ividas
condomlnio;

v - das dema i s
respect ivos fraçôes ideais.

edi ficedas dest inadas Eo
fraçôes ideai s, quando se

I azet ,
tratat

na
do

p&rtes comuns, n& proporçâo das

PAR, 20 - O valor genêrico do metro quadrado do tipo
de construçeo ê valor do metro quadrado constante na tabela do
Anexo IX.

PAR. 30 - Sâo fatores de correçâo
edificaçâo ponderada a pontuaçâo constante na

do valor
tebe Ia do

venal da
Anexo X:

I-
II
III -
IVv-
VI
VI I -
VIII-

o
o
as
a
o

estrutura;
cobertural
paredes;

f orro;
revest imento ex t erno i
instal^açôes sanitàrias;

instalaçâo elêtrica;
piso.

o valor genêrico do metro quadrado do terreno
quadrado atribuido I câda uma das faixas de
d8 Planta de valores do Municipio de Chapadâo

Art. 12 - o valor venal do terreno ê determinado pela
multiplicaçâo do valor genêrico do metro quadrado do terreno, em
funçâo de sua faixa de localizaçâo, pela ârea do terreno e pelos
fatores de correçôo.

PAR. 10 -
ê o valor do metro
valores component es
do Cêu.

I - Fica
por Decreto a Planta

o Chefe do Poder Execut ivo autorizado
prevista neste Pêraràgrafo.

PAR. 2o - Sâo fatores de correçâo do valor venol do
terreno, conforme pontuaçâo discriminada no Anexo xI.

crrêr

segundo a
à quadra i
segundo as

ac ident açâo

re I açâo â

I - Fator Situaçâo na Quadrs - aplicàvel
situaçâo do terreno mais ou menos favoràvel em relaçâo

II - Fator Topografia - apl icáve.l ao terrno
suas caracteristlcas topogràficas favoràveis ou com
de relevo impeditiva de seu pleno aproveitamento;

III - Fator Pedologia - apl icàvel em
qual idade do solo pare efeitos de seu aproveitanento.

PAR. 30 - O Prefeito Municipal deverà baixar
enquadrando na PIanta de Valores de Chapsdâo do Cêu as
Imobiârias constituldas apôs a elaboraçâo desta Lei.

Decreto
un i dade s

atê 50%
t abe la do

artiEo,
me t ros
urbana

PAR. 1

a porçâo
quedrados

Art. 13 - Toda gleba terà seu valor venêl reduzido em
(cinquente por cento), de acordo com sua àra, conforme
Anexo vI I .

o
d;

o.

Entende-se por gleba, para os efeitos deste
terra cont lnua ou nais de 10.000Ín2 (dez mil
situada em zonê urbanizável ou de expansâo)

1do munlcip

-.-\\,,ú



ART. 14 - A base de càlculo do Imposto Predial e
Territôrial Urbano (IPTU), serà atualizada anualmente, &ntes do
têrmino do exerclcio, podendo para tanto ser criada comissâo da
qual part iciparâo, alêm dos servidores do Municlpio,
representantes dos contribuintes e da Cêmara Municipal, de acordo
com Decreto do Prefeito Municipal.

Paràgrafo ünico - Quando neo
atualizaçâo prevista neste artigo, os valortes
serâo atualizados, atravês da URM.

Art. 15
apl icàveis sâo:

No cÀlculo do Imposto, as allquotas

forem
vena i s

objeto da
dos imôveis

I - Para os prêdios,
II - para os imôveis

cento), como maior allquota.

a al lquota de l%
nêo edificados,

por cento):
(dois por

(um
2%

PAR. UNICo - Para incentivar a ocupaçâo das âreas
valorizadas, a tributaçâo dos terrenos serà progressiva, de sorte
que se a.pl ica a naior allquota - 2% (dois por cento), sobre os
terrenos enquadrados na "Faixa A" e vai decrescendo em O12% lzeto
virgula dois por cento) de una faixa para outra, conforme a
Planta de Valores do Munlcipio de Chapadâo do Céu para fins do
IPTU,

SEÇÃO IV

LANÇAMENTO

Art. 16 - o lançamento do imposto, a ser feito pela
autoridade administrativa, serâ anual e distinto, um para cada
imôve I ou unidade imobilileria independente, ainda que contlnuo,
levando-se em conta sua situaçâo à êpoca da ocorrência do fato
gerador, e reger-se pela Lei entâo vigente, ainda que
posteriormente modi f i cade ou revogada.

PAR. 10 - Considera-se re8ularmente not ificado o
contribuinte, desde que tenham sido feitas publ icaçôes de caràter
oficial, ou em jornal e/ou periodico de circulaçâo local e/oü
emissoras de radiofusâo locais, dando ciência ao püblico da
emissâo das respectivas guias de pagamento,

PAR. 2o - o lançamento serâ procedido, na hipôtese de
condominio:

a - Quando "pro-individuo" em nome de qualquer un dos
co-proprietàrios, titulares do domlnio ütil ou possuidores;

b - Quando "pro-diviso", em nome do proprietârio, do
titular do dominio ütil ou do possuidor da unidade autônoma.

ART. 17 - Na impossibilidade de obtençâo dos dados
exatos sobre o bem imôve I ou dos elementos necessârios á fixaçÊo
da base de câlculo do imposto, o valor venal do imôvel serà
arbitrado e o tributo lençado com base nôs elementos de que
dispuser a Administraçôo sem pÍej
penal idades previstas fio ett. 22.

da apl icaçâo das



ART. l8 - o lançamento do Imposto nâo implica
reconhecimento da leSitimidsde da propriedade, do domlnio ütil
de posse do bem imôvel.

em
ou

ART. 19 - Enquônto nâo extinto o direito da fazenda
Municipal, podem ser efetuadas lançamentos omitidos ou
complementares ' estes sornente quando decorrentes de erro de fato.

Seção v

DA Ar recadaçâo

ART. 20
parce ladamente, na
Municipal.

PAR. 10 -
dividido em quotas

este art igo
parc ial de
con cub i n&to,
propr i edade

interessados
acompanhado
mensal.

- o imposto serâ pago de uma
forma e prazo fixados por Ato do

vez ou
Prefeito

seráo total do lançamento, em moeda nacional
iguais, venclveis dentro do exerclcio.

PAR. 2o - o contribuinte que optar pelo pagamento en
cota ünica gozarà do desconto de atê 50% (cinquenta por cento), a
ser fixado anualmente por ato do Prefeito Municipal.

PAR. 30 - O pa8amento das parcelas vincendas sô poderà
ser efetuado apôs o pagamento das parcelas vencidas.

sEcÃo vr

I SENÇÔES

Art. 21 - Fica isento do imposto o bem imôvel:

I - pertecente a part icular, quando â fraçôo
cedida gratuitamente para uso da Uniâo, dos Estados, do Distrito
Federal, do Municipio ou de suas autarquias;

II - templos de qualquer culto e' de seu
patrimônio;

III - partidos polltlcos e Instituiçôes de
assistência social e de educaçâo sem fins lucrativosi

PÂR. 2o - O cônjugue ou companheiro supêrst ite
terà direito aos beneficios desta lei, desde que atenda as
condiçôes estabe lecidas.

PAR. 1o - Excluem-se do beneficio de que trêta
es pessoas casadas em regime de separaçâo ou comunhôo
bens, e ben assim aquelas que vivem em reSime de
quando o cônjugue ou companheiro possua outra

ou rendimentos que nâo advenham da aposentadoria.

PAR. 30 - Para gozar dos beneficios desta lei, os
deverâo dirigir requerimento ao Prefeito Municipal,
da plants do prêdio e comprovante da renda familiar

."@



sEcÂo VII

INFRAÇOES E PENALIDADES

Art. 22 - Pelo descumprimento das disposições deste
capitulo, serão apl icadas as seguintes multas:

I - de 100Í (cem por cento)
cujo recolhimento tenha sido omitido.

sobre o valor do imposto,

de erro ou
fo rne c i dadas
imôve I :

b-
pagamento do impos t o

impos t o
prevista

a - calculado com base nos dados corretos, em caso
omissôes dolosos, bem como falsidade nas informaçôes
para inscriçâo ou alteraçâo dos dados cadastrais do

em caso
devido.

de omissâo total ou parcial do

II - de 50% (cinquente por cento) sobre a
apurada, quando decorrente da ausência da
no art ieo 27;

d i ferença do
comun i caçâo

III - de 1 (uma) URM pela falta de comunicaçâo das
ocorrências mencionadas no inciso I do parâgrafo ünico do artiSo
27 e nos artigos 3l' 32' 33 e 38 e' ainda pela falta de
comunicaçâo de quaisquer modificaçôes ocorridas nos dados
constântes do cadastro Imobi I iârio.

PAR. 19 - As multas sâo calculadas sobre o valor do
imposto atual i zado monetariamente,

PAR. 20 - O pagamento da multa nâo exime o infrator do
cumprimento das exigências legais e regulamentares ê gue estiver
sujeito.

Art. 23 - O Oficial de Registro de Imôvel que nâo
remeter á Secretaria de Finanças do Municipio a via prôpria do
requerimento de alteraçâo da titularidade do Imôvel ou de suas
caracterlsticas, sujeita-se á multa de 1OXi (dez por cento) da URM
por documento registrado.

Seçâo VI I I

DAS OBRIGAÇOES ACESSORI AI S

ART. 24 - Todo imôvel, edificado ou nâo, Iocal izedo na
zola urbana do Municipio, fica sujeito à inscriçâo no cadastro
Imobiliàrio Municipal, ainda que esteja alcançado por umunidade
ou isençâo do imposto.



Art. 25 - A inscriçâo deve ser pronovida pelo
interessado, separadamente para cada imôve I eÍn que seja
proprietârio, titular do domlnio ütil ou possuidor a qualquer
tltulo mediante declaraçâo acompanhada do tltulo correspondente â
propriedade e a situaçâo legal do imôvel de plantas e croquis,
bem como de informaçôes quanto â localizaçâo, àrea, fraçâo idealt
padrâo de construçâo, topografia, pedologis e demais elementos e
caracterist icas essenciais para cada imôvel , a critêrio da
Secretaria Municipal de Adrninistraçôo e Finanças.

PAR. 1o - Para efeito de caracterizaçâo da unidade
irnobiliâria ê considerada a situaçâo de fato do imôve I e nôo
apenas a descriçâo cont ida no respectivo tltulo de propriedade ou
outro docurnento legal relstivo ao imôvel

PAR. 2o - A inscriçâo deve ser promovida
contribuinte sempre que se construir uma unidade imobiliâria
concessâo do "habite-se", tratando-se de construçâo; ou
desmembramento ou remembramento, no caso de terreno.

pe lo
pela
por

PAR. 30 - A inscriçâo ê efetuada em fornulârio prôprio,
no ptazo de 30 (trinta) dias, contados da formaçâo da unidade
imobi I iària, our quando for o caso, da convocaçâo oficial de
iniciativa da secretaria Municipal de Administraçâo e Finanças.

PAR. 4o - A inscriçâo de inóvel de propriedade da
Uniâo, dos Estados, do Distrito Federal ê dos l,,lunicipios r bem
como de suas autarquias e fundaçôes, deve ser efetiveda pela
repartiçâo incubida de sua quarda e administraçâo,

PAR, 50 - A autoridade municipal competente pode
promover, de oficio, inscriçâo de imôve I no Cadastro Imobi I iârio.

PAR. 60 - A inscriçâo de imôvel pode ser promovida, a
tltulo precàrio, e a critêrio da Secretaria de Âdministraçâo e
Finanças, exclusivamente para efeitos fiscais, nos casos de:

I-
II -

desconhec i da;
III-

objeto de posse.

PAR .
ênter ior, deve
nome do tltular,

prêdio nâo Iegalizadoi
benfe i tor ia construida em

terreno de titularidade

terreno de t itularidade

desconhec ida que seja

79
ser

a

- Na hipôtese do inciso
aposto, na i nscr i çôo, no

palevra "posse".

do paràgr&fo
des t inado ao

III,
c ampo

PAR .
gleba de terra
haja I ot eamnet o

PAR.
separadsment e
interessado.

Art. 26
desmebramento deve
dias, contados do
Imôveis.:

8o - Deve ser objeto de'iría ünica inscriçâo a
bruta desprovida de nelhoramentos, desde que nâo
aprovado pela Prefeitura.

90 - No caso de condominio, pode ser inscrita
cada fraçâo ideal, mediaxte requerimento do

- o proprietàrio de imôvel resultânte de
promover sua inscriçâo dentro de 3o (trinta)

registro dos atos respectivos no Registro de

^:)\ú



imobilâria
Municipal
cadastral.

Art. 27 - Toda rnodif icaçâo que ocorra na unidade
deve ser informada pelo contrubuinte á secretaria

de Administraçâo e Finanças ' para efeito de alteraçâo

PAR. UNICO - A comunicaçâo é efetu&da
prôprio no prezo de 30 ( trinta) diss ' contados
ocorrência da modificaçâo' inclusive nos c6sos de:

em formu I âr io
na data da

parte r em

ou posse

pode
da

pelo

I - conclusôo de construçâo, no todo em
condiçôes de uso e habitaçâoi

II - aquisiçâo de propriedade, domlnio ütiI
do bem imôve I .

Art. 28 - A retificaçôo da inscriçâo, ou de sua
alteraçâo, por iniciativa do prôprio contribuinte, quando vise a
reduzir ou a excluir o imposto jâ lançado, sornente ê admisslvel
mediante comprovaçâo do erro em que se fundamente.

Art. 30 - o titular de direito sobre o prêdio em quê se
construir ou for objeto de acrêscino, reforma ou reconstruçâo,
fica obriSado a comunicar E correspondente ocorrência quendo de
sua conclusâo, comunicaçâo essa que caso haia necessidade deve
ser acompênhadê de plantas, croquls, visto da fiscalizeçâo do
Imposto sobre Serviços de Qulaquer Natureza - ISS' comprovante de
aquisiçôo de materiais e serviços enpregados na obra e outros
elementos elucidativos da obra realizade, conforme dispuser a
leSislaçâo, observedo o artiSo. 27.

PAR. UNICo - Nâo se concederÀ "habita-se", nem serâ
aceita a obra pelo ôrgâo competente' sem I prova de ter sido
feita a comunicaçâo prevista neste artigo.

ART. 31 - o contribuinte deve comunicer' dentro do
ptazo de 30 (trinta) dias, contado da respect iva ocorrência, a
demoliçâo, o desabamento o incêndio ou a rulna do prêdio.

âRT. 32 - No mesmo prazo previ§to no 8rti8o snterior'
devem ser comunicados os casos de mudança de uso do prêdio' bem
como a cessaçâo ou alteraçâo das condiçôes que levaram ô reduçâo
do imposto ou reconhecimento de isençâo ou de ununidade 'observando o disposto no artlgo 27.

Art. 29 - A êutoridade municipal competentê
promover de oficio, alteraçeo cêdastrsl, sem prejuizo
apl icaçâo de penal idades cablveis, por nâo ter sido efetuada
contribuinte ou apresentar erro' omissâo ou falsidade.

ART. 33 - A§ alteraçôes ou retificaçôes
havidas nas dimensôes do terreno devem ser comunicadas
prazo de 30 ( trinta) dias, contados da averbaçâo
respect ivos no ReSistro de Imôveis.

porven t ura
dentro do
dos atoE

Art. 34 - sempre que o contribuinte constatar
inexat idâo nos dados levantados pela Secretaria de Administraçâo
e Fin&nças, e constante da respectiva guia de recolhimento' que
resulte em lançemeoto inferior ao devido' fica obrigado a
promover sue comunicaçâo, no prazo de 9O (noventa) dias, contado
da publ icaçâo a que se refere o artigo 16 destê Lei.

({



Art. 35 - o titular de direito real sobre o imôvel ao
apresentarem seu t ltulo para registro no Registro de imôvel t
entregarà, concomitantemente, requerimento prenchido e assinado'
em modelo e nümero de vias estabelecidos, pela Secretariâ de
Administraçâo e Finanças, a fim de possibilitar a mudança do nome
do titular da inscriçâo imobiliària.

PAR. UNIco - Na hipôtese de promessa de venda
cessâo de imôvel, a transferência de nome aludirà a
circustância, mediante a sposiçâo da palavra "promitente" 'extenso ou abreviada, ao nome do respsctivo tltular.

ede
tal
por

ART. 36 - Depois de registrado o tltulo' o oficial do
Registro deve certificar' em todas as vias do requerimento
referido no artigo anterior, que as indicaçôes fornecidas pelo
interessado conferen com o livro e a folho em que este foi feito'
apôs o que deve remeter uma das vias â secretariô Municipal de
Administraçâo e Finanças, atê o üItimo dia do mês seguinte ao do
reg i s t ro.

ART. 37 - Â àrea do imôvel, bem com o nümero do
processo e o mot ivo da al teraçâo que sofrer devem constar 'obrigatoriamente, do cadastro Imobiliôrio lllunicipal.

ART. 38 - Fican os loteadores ou responsâveis por
loteamentos obrigados a fonecer â Secretaria de Administrêçâo e
Finanças, mensôlmente, atê o dia 10 (dez), relaçâo nominal e
respect ivos endereços dos compradores ou promitentes referentes
âs operaçôes ocorridas no mês anterior.

capitulo II

DO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA

Seção I

HIPÔTESE DA INCIDÊNCIA

Art. 39 - A hipôtese de incidência do Imposto sobre
Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN - ê a prestação de
serviços constantes da I ista do Art. 4l ' por empresa ou
prof i ss iona I autônomo.

Psrâgrâfo Onico - A hipôtese de incidência do imposto
se conf igura independentemente:

a - da existência de estabelecimento fixo;
b - do rêsultado financeiro do exerclcio da

atividade;
c - do cumprimento de qualquer exigência

legal ou regulanentar, sem prejulzo das
penal idedes cablveis;

t



Art. 40
cons idera-se local tli

d do paSanento ou não do preço do serviço
no mês ou exerclcio.

Para os efeitos de incidência do imposto
prestação de serviço:

I o do estabe lec imento prestadori
na falta de estabelecimento' o
do prestador;
o local da obra, no caso
civi I .

Mêdicos, inclusive anâlises
eletricidade mêdica'
ul t ra-sonoSraf ia, radiologia,
congêneres.

II

III

domi c I I io

con s t rução

Ârt. 4l sujeitam-se ao imposto os serviços de:

I

)

3

5

6

11

cllnicas,
radioterapia'
tonoSrsfia e

Hospitais,
de anàlise,
man i cômi os ,
re cuperação

Bancos de sangue,
congêneres.

Enferme i ros ,
fonoaudiólo8os,
dentôria),

obs t et ras ,
protêt i cos

or t ôped i cos ,
(prôtese

cllnicas, sanatôrios' laboratôrios
ambulatôrios ' pronto-socorros 

'casas de saüde, de repouso e de
e congêneres.

leite, pele, olhos, sêmen e

7

8

9

Assistência rnêdica e congêneres previstos
nos itens 1, 2 e 3 prestados atravês de
planos de medicina de grupo, convênioos'
inclusive com empresas para assistência a
empregados.

Planos de saüde, prestados por empresa que
não esteja inclulda no item 5 desta Lista e
que se cumpram atravês de serviços prestados
por terceiros, contratados pela empresa ou
apenas pa8os por esta' mediênte indicação
do beneficiàrio do plBno.

Hospitais veterinàrios.

Médicos veterinÀrios.

Cl lnicas veterinÀrias e congêneres.

Gusrda, t ratamento ' amestramento,
adestramento, embe lezanento, alojamento e
congêneres, re lat ivos a animais.

10

Barbe iros, cabe leire i ros 
'pedicuros, t rat ômento de pele'

congêneres.
Banhos, duchas r saunar massaSens t
e congêneres.

man i curos
dep i I ação e

12 Binâsticas'

do

de



-

l8-
t9-
20-
trl 

-

,,., -

15

16

t7

23

24

25

26

.r1 -

28-
29-

30

i3 Varreção, coletas, remoção e incineração de
I ixo.

14 Limpeza e dragagem de portosr rios e canais.

Linpeza, manutenção e conservação de imôveis,
inclusive vias püblicas, parques e jardins,

Des infetação, imunização, higienizaçeo,
desrat izaçã,o e congêneres.

Controle e tratamento de efluentes de
qualquer natureza e de agentes flsicos e
biolôgicos.

Incineração de res lduos quaisquer,

Limpeza de chaminês.

saneemento ambiental e congêneres.

Assistência t êcn i ca,

Assessoria ou consul toria de qualquer
nêtureza, não contida em outros itens desta
lista, organizaçâor pÍogramação,
planejamento, assessoria, processamento de
dados, consultoria têcnica, financeira ou
administratíva.

PIanejamento,
organ i zação
administrat i va.

coordenação,
têcnica,

programação
f inance i ra

ou
ou

Anàlises, inclusive de sistemas, exames,
pesquisas e informaçôes, coleta e
processamento de dados de qualquer natureza.

Contabi I idade, auditoria, guarda-l ivros,
têcnicos em contabil idade e congêneres.

Perlcias, I audos ,
têcnicas.

exames têcni cos e anâlises

Traduçôes e interpretaçôes.

Aval iaçâo de bens .

Dat i lografia, estenograf i.a, expediente,
secreteria en geral e congêneres.

Projetos, càlculos e desenhos têcnicos de
qualquer natureza,

AeÍofotogrametrie (inclusive interpretação),
mapeamento e topografie.

3t



32 -, Execução, por administração, empreitada ou
subempreitada, de construçâo clvil' de obras
hidràulicas e outras obras semelhantes e
respect iv& engenharla consultiva, inclusive
serviços auxiliares ou complenent&res (exceto
o fornecimento de mercadorias produzidas pelo
prestador de serviços, fora do local da
prestação dos serviços, fora do local da
prestação dos serviços, que fica suieito ao
ICM).

Demo I i çõo .

Reparação, conservação e reforna de ediflcios,
estradas, pontes, portos e congêneres (excêto
o fornecimento de mercadorias produzidas pelo
prestador dos serviços fora do local da
prestação dos serviços, que fica sujeito &o
ICM)

Pesquisar perfuração, cimentação, perfilagem'
estimulação e outros serviços relâcionados com
a exploração e explotação de petrôleo e gàs
natural.

33

34

35

i6

37

38

39

40

41

42

43

44

Florestamento

Escoramerúo e
congêneres,

Paisagismo,
fo rne c imento
ao ICM).

e ref I ores t ârnent o .

contenção de encostas e serviços

jardinagem e decoração (exceto o
de mercadorias, que fica sujeito

RaspaSem, calafetação' polimento, Iustração de
pisos, paredes e divisôriss.

Ensino, instrução, treinêmento' aval iação de
conhecimentos, de qualquer Srau ou natureza.

Plenejamento, organização e administração de
feiras, exposições ' congressos e conSêneres.

organização de festas e recepções: buffet
(exceto o fornecimento de al imentação e
bebidas, que fica sujeito so ICM).

Administrâção de bens e negôcios de terceiros
e de consôrc io.

Àdninistração de fundos mütuos (exceto a
realizada por instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central),

Agenciamento' corretagem ou interínediação de
de câmb io, de seguros e de P I anos de
previdência pr ívada.

45



46

47

48

49

50

Agenciamento r corretagem ou intermediação de
t I tulos quaisquer ( exceto os serviços
executados por instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central).
Agenciemento, corret&gem ou intermediação de
direitos da propriedade industrial, êrtlstica
ou I iterâria.

Agenciâmento' corretaSem ou intermediação de
contretos de franquia (franchise) e de
faturação (factorina) excetuam-se os serviços
prestados por instituiçôes autorizadas a
funcionar pelo Banco Central),

Agenciamento organizado, promoção
de programas de turismo, passeios
guias de turismos e congêneres.

Agenc iamento, corretagem ou intermediação
bens môveis e imôveis não abrangidos nos
45, 46, 47 e 48.

e execução
excursões,

de
itens

51

52

53

54

55

Despachantes,

Agentes da propr iedade industrial.

Agentes da propriedade artlstica ou literària.

Lei I ão.

ReguIação de sinistros cobertos por contratos
de seguros; inspeção e aval iação de riscos
para cobertura de contratos de seguros;
prevenção e gerência de riscos seguràveis'
prestados por quem não seja o próprio segurado
ou companhia de seguro.

Armazenamento, depôs i to ' carga, descarga,
arrumação e guarda e guarda de bens de
qualquer espêcie (exeeto depôsitos feitos em
inst ituiçôes financeiras autorizades a
funcionar pelo Banco central ).

Guerda e estocionamento de velculos
aut omot oÍ es ,

Vigilância ou seSurança de pessoas e bens.

Transporte, coleta' remessa ou entreSs de bens
ou valores' dentro do territôrio do rnuniclpio.

Diversões püb I icas l
a) cinemas, "tâxi dancings" e congêneresl
b) bilhares, bolichos, corridas de animais

outros j ogos ;
c) exposiçãor com cobrança de ingresso;

56

5i

58

59

e

60



\

d) bailes, shows, festivais, recitais
congêneres, inclusive espetâculos
sejam trênsmitidos' mediante compra
direitos para t8nto, pela televisão,
pelo ràdio;

e) jogos eletrônicos,

e
que

de
ou

62

63

64

65

66

67

68

70

71

Distribuição e venda
pules ou cupons de
prêmios.

de loteria, cartões,
apostas, sorteios ou

t ransm i ssão
públicas ou

t ransm i ssões

Fornecimento
por qua I quer
amb i ent e
rad iofôn i cas

Fotografia
r eve I ação,
t rucagem.

de nüs ica, mediante
processo, para vias

fechados ( exceto
ou de televisão).

or ava ç ão
video-tapes.

e distribuição de fi lmes e

Fonografia ou gravação de sons ou
inclusive trucêgem, dublagen e mixagem

ruldos,
sonora.

e c inematograf i a, inc I us i ve
ampl iação, côpia, reprodução e

Produção , para t erce i ros ,
enconenda comenda prêvia'
ent revi st as e congêneres.

Recondicionamento de
peças fornecidas pe lo
fica sujeito eo IcM),

mediante ou sem
de espetàculos,

motores (o valor das
prestador do serviço

Colocacão de tapetes e cortinas, com material
fornecido pelo usuàrio final do serviÇo.

Lubrificação, I impeza e revisão de màquinas,
velculos, aparelhos e equipanentos (exceto o
fornecinento de peças e pêrtes r 9uê fica
sujeito ao ICM).

conserto, restêuração, manutenção e
conservoção de màquinas, velculos, motores 

'elevadores ou de qualquer obieto (exceto o
fornecimento de peças e partes, que fica
sujeito ao ICM).

Recauchut agem
usuàr io f inal.

ou regeneração de pneus pâra o

Recondicionamento, acond i c ionamento, pintura'
beneficiamento' lavagem, secagem' tingimento'
galvanoplast ia, anodização, corte ' recorte,
polimento, plastificação e conSêneres ' de
objetos não destinados á industrializaçáo ou
comercialização.

17
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73

74

75

76

77

78

19

8l

Lus t ração
prestado
lustrado.

de bens
par a

imôveis
usuârio

quando o
final

serviço for
do ob jeto

Instalação e montegem de aparelhos, mâquinas e
equipementos, prestsdos ao usuârio final do
serviço, exclusivamente com material por ele
fornecido.

Montagen ifldustriel, prestada ao usuârio final
do serviço, exclusivamente com mâterial por
ele forne c i do.
Côpia ou reprodução, por quaisquer processos'
de documentos e outros papêis, plantas ou
desenhos.

Cornposição grâfica, fotocomposição, cl icheria,
zinoSrafia' I itografia e fotol igrafia.

Colocação de
gravação e
congêneres.

e af ins, encadernação,
de I ivros, revistas e

molduras
douração

Locação de bens
arrendamento mercant i I .

imóveís, inclusive

80 Funera i s .

Alfaiataria
fo rne c i do
av i amento.

e costura, quando
pelo usuàrio

o mater ia I for
f inal, exceto

82

83

84

Tinturariê e lavanderia.

Taxidermia.

Recrutamento, agenciamento, se I eção, colocaçào
ou fornecimento da mão-de-obra ' mesmo ern

caràter temporàrio, inclusive por empregados
do prestador do serviço ou por trabalhedores
avulsos por ele contratados.

Propaganda e publ icidade, inclusive promoçao
de vendas, pl&nejamento de campanhas ou
sisternas de publicidade, elaboração de
desenhos, textos e demais materiais
publicitârios (exceto sua impressão,
reprodução ou fabricação).

Veiculação e divulgação de textos, desenhos e
outros materiais de publicidader por qualquer
neio (exceto em jornaisr periôdicos, ràdios e
televisão),

85

86

Serviços
utilização
capatazia;
especial;
acessôriosi
ca i s .

portuârios
de porto ou
armazen&gen
supr i ment o
rnovimentação

e aeroportuârios;
ae ropor t o i at racação;
interna, externa e
de âgua, servi ços
de mercador ia fora do

87



88 AdvoSados,

89

98

99

Engenhe i ro s 
'êSronomos.

arquitetos, urbanistas'

90-

91 -
92-

93-

94-
95-

Dentistas.

Economistôs.

Psicôlo8os.

Ass is tentes sociais.

Re Iações püblicas.

cobranças e recebimentos por conta de
terce i ros, inclusive direitos autorais'
protestos de tltulos, sustação de protestos,
devolução de tltulos nâo pagos, manutenção de
tltulos vencidos, fornecimento de posição de
cobrança ou recebimento e outros serviços
correlatos da cobrança ou recebimento (este
item abrange tambêm os serviços prestados por
instituições âutorizadas a funcionar pelo
Banco Central ) .

96 Inst i tui ções financeiras autorizadas a
funcionar pelo Banco central: Fornecimento de
talão de cheques; emissão de chegues
adninistrat ivos transferências de fundos;
devolução de cheques sust&ção de pagamento de
cheques; ordens de pagamento e de crêditos,
por qualquer meio; emissão e renovação de
cartões magnêticos; consultas em terminais
eletrônicosi pagamentos por conta de terceiros
terceiros, inclusive os feitos fora do
estabe lecimento; elaboração de ficha
cadastral, aluguel de cofres, fornecimento de
segunda via de avisos de lançamento de estrato
de contas; emissão de earnês (neste item não
estô abrangido o resto de contas; emissõo de
carnês (neste item não estâ abrangido o
ressarcimento, a inst ituições financeiras'
de gastos com portes do Correio, telegramas'
telex e teleprocessamento' necessârios á
prestação dos serviços).

91 Transporte de natureza estritamente municipal.

para outroComunicações telefônicas de um
aparelho dentro de mesmo municlpio.

Hospedâgem em hotêis, motêis, pensôes e
congêneres (o valor da alimentação' quando
for incluldo no preço da diÀria' fica sujeito
ao imposto sobre serviços ).

Distribuição de bens de terceiros em
representação de qualquer natureza.

100



§ fo - Ficam sujeito ao imposto os serviços não
expressos na lista mas que' por sua natureza e c&racterlsticas,
assemelham-se a qualquer um dos que compõem cada item' e desde
que não constituem hipôtese de incidência de tributo estadual ou
federal.

§ Zo - As informações individual izadas sobre serviços
prestados a terceiros, necessârios â comprovação dos fatos
geradores citados nos itens 95 e 96, serão prestados pelas
instituiçôes financeiras na forma prescÍita pelo inciso II do
Art. 197 da Lei no1,172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tr ibutàr io Nacional.
Seção I I

SEÇAO I I

§UJEITO PASS IVO

Art. 42 Contribuinte do imposto ê o prestador do
servlço.

)-

Paràgrafo único - Não sáo contribuintes os
serviço em relação de emprego, os trabalhadores
diretores e menbtos de conselho consultivo ou
sociedêde§.

que prestam
avulsos, os
fiscal de

Art. 43 - Serâ responsàvel pela retenção do
recolhimento do imposto todo aquele que, nesmo incluldo nos
re8imes de imunidede ou isençôo' se ut ilizat de serviços de
terceiros, quando:

I - o prestador de serviço for empresa e não
emitir nota fiscal ou outro documento
permitido contendor no mlnimo, seu endereço e
numero de inscrição no cadastro de atividades
econômi cas i

II - o serviço for prestado em carâter pessoal e o
prestêdor, profissional autônomo ou sociedade
de profissionais, não apresentar comprovante
de inscrição no cada§tro de at ividedes
e conôm I cas ;

III - o prestsdor do serviço alegar e não comprovar
imunidade ou i senção.

Art. 45 - Pêra os efeitos deste imposto considera-se:

empresa - toda e
exerce at iv idade
serviço;

qualquer pe s soa
econômica de

jurldica que
prestação de

I

Parâgrafo Onico - A fonte pagadora darâ ao prestâdor do
serviço o comprovênte da retençâo a que se refere este artiSo, o
qual lhe servira de comprovante de pagêmento do inposto.

Art. 44 - A retenção nê fonte serÀ regulamentada por
decreto do exêcut ivo.



I I-

I I I-

IV

VI

profissional autônomo - toda e qualquer pessoa
flsica 9üer habitualmente e sem subordinação
jurldica ou dependência hieràrquica' exerce
atividade econ6mica de prestação de serviço.
sociedade de profissionais - sociedade civi I de
trabálho profissional de caràter especializado,
organizado para a prestação de qualquer dos
serviços relacionados nos itens 1 , 4, 8, 25, 52,
88' 89, 90' 97 e 92 da lista do Árt. 22, que
tenha seu contrato ou ato constitutivo
Íegistrado no respectivo ôrgão de classei
trabalhador avulso - aquele que exercer
êt ividade de carâter eventual , isto ê, fortuito,
casual , incerto, sem cont inuidade, sob
dependência hierârquica mas sem vinculação
empregat lcia;
trabalho pessoal - aquele, material ou
intelectuê1, executado pelo prôprio prestador,
pessoa flsica; não o desqualifica nem
descaracteriza a contratação de empregados
para a execução de 8t ividade acessôrias ou
auxi I iares não componentes da essência do
serviço;
estabelecimento prestador - local onde sejam
planejados, org&nizados, cont ratados 'administrados, fiscal izados ou executados os
serviços, total ou parcialmente ' de modo
permênente ou temPorârio' sendo irrelevante
para sua caractetizaçáo e denominação de sede,
fi I ial , agencia, sucursal, escritôrio, loja,
oficina, matriz ou quaisquer outrss que venham
a ser ut i I izadas.

preço
o tipo
câlcuIo
M. ou

do
de

a
em

Seção I I I

BASE DE CALCULO E ALIQUOTA

Art. 46 - A base de cálculo do imposto ê o
serviço sobre o qual serâ aplicada a allquota segundo
serviço prestado, conforme Anexo I, tendo por base de
allquota em unidade de Referência do Municlpio - U.R
porcentagem sobre o serviço prestado.

§ to - Quando os serviços a que se referem os itens I'
4, 8, 25, 32' 88, 89' 90' 91 e 92, da lista de serviços forem
prestados por sociedades ' estas ficarão sujeitas ao imposto
mediente a apl icação da allquota, conforme Anexo Ir Por cada
profissional habilitado, sejs sôcio, empregado ou não' que preste
serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabi I idade
pessoa I .

§ 2o - A atualização das bases de câlculo do imposto
municipal sobre serviços de qualquer natureza cobrado de
autônomos e sociedades civis, e des taxes decorrentes do
exerclcio de policia municipal obedecerão aos lndices oficiais de
atuel ização monetâria e poderâ ser real izada mensalmente.



Art. 47 - Para os efeitos
serâ calculado apl icando-se a

de retenção na
al lquota sobre o

f onte,
preço

o
doi mpos t o

serviÇo.

Art. 48 - Â hipôtese de serviços prestados Por
empresas enquadràveis em nais de um dos itens da llsta de
serviços, o imposto serà calculado apl icando-se a al lquota
prôpria sobre o preço do serviço de cada atividade.

Paràgrafo Onico - o contribuinte devera êpresentar
escrituração idônea que permite diferenciar as receitas
especificas das varias atividades, sob pena de o imposto ser
calculado da forma mais onerosa, mediante a aplicação da ellquota
mais elevada sobre â receita auferida.

Art. 49 - Na hipôtese de serviços prestados sob a forma
de trabalho pessoal do prôprio contribuinte enquadrâveis em mais
de um dos itens da lista de serviço, o imposto serâ calculado em
relaçÂo a atividade gravade com a allquota mais elevada.

Art. 50 - Preço do serviço ê 8 receita bruta a ele
correspondente, sem quaisquer deduções, ainda que a tltulo de
sub-emprei tada de serviços não tributados, frete, despesas,
t r ibutos e out ros .

§ ls - Na prestãçâo de serviços a que se referem os
itens 19 e 20 da lista, o imposto serà calculado sobre o preço
deduz ido das parcelas correspondêntes !

a - ao valor dos materiais fornecidos
pelo prestêdor dos serviços;

b - ao valor das sub-empreitadas jâ
tributadas pelo imposto;

§2o Const ituem parte integrante do preço:
& - os valores acrescidos e os encargos

de qualquer natureza;
b - os ônus relâtivos a concessão de

credito, ainda que cobrados em
separddo, na hipôtese de prestação
de serviços a credito' sob qualquer
moda I idade.

§ :o - Serão diminuldos do preço do serviço
relativos I descontos ou abatimentos não sujeitos a
desde que prêvia e expressamente contratados.

Art. 51 - A apuração do preço serÀ efetuado
nos elementos em poder do sujeito passivo.

os valores
cond i ção ,

com base

Art. 52 - Preceder-se-â ao arbitramento para a
apuração do preço sempre que, fundamentalmente:

I - o contribuinte não possuir livros fiscais
de utilização obrigatôria ou estes não se
encontrarem com sua escrituração atualizada

II - o contribuinte, depois de intimado' deixar
de exibir os livros fiscais de utilização
obr i gat ôr ia i

I I I - ocorrer fraude ou sonegaçõo de dados
julgados indispensàveis ao I ançamento;



IV - sejarn omissos ou não mereçam fê as
declarações, os escl arecimentos prestâdos
ou os! documentos expedidos pelo sujeito
passivoi

V - o preço seja notorianente inferior ao
corrente no mercado, ou desconhecido pela
autor idade administrat iva.

Art. 53 - Nas hipôteses do artigo anterior, o
arbitramento serà procedido por uma Comissão Municipal designada
especialmente para cada caso pelo titulâr da Fazenda püblica
unicipal, levando-se em conta, entre outros os seguintes

e I ement os :
I - os recolhimentos feitos em perlodos

idênticos pelo contÍibuinte ou por outros
contribuintes que exerçan a mesma at ividade
em condiçôes semelhantes ;

II - os preços correntes dos serviços no mercado
em vigor na êpoca da apuração;

III - as condições prôprias do contribuinte bem
como os elementos que possam evidenciar sua
s i tuação econômico-financeira, tais como3

a - valor das matêrias-primas,
combust lveis e outros materiais
consumidos ou apl icados no perlodo;

b - folhas de salârios pagos'
honorÀrios de diretores, ret irada
de sôcios ou gerentes;

c - aluSuel do imôvel e das maquinas
e equipementos utilizadosr oü,
quando prôprios r o valor dos
mesmos ;

d - despeeas con fornecimento de Àgua,
luz, força, telefone e demais
encargos obr igatôrios do
contribuinte.

Art. 54 - As
tabela do Anexo I a este
prestedo e em Unidade de

allquotas do imposto são as
Côdi go, em porcentagem sobre
Referência do Municlpio - U.

fixadas na
o serviço

R. M.

Art. 55

Seção IV

LANÇÂMENTO

O imposto serà lançado:
I - uma ünica vez, no ererclcio a que

corresponder o tributo, quando o
serviço for prestado sob a forma de
trabalho pessoal do prôpr i o
contribuinte ou pelas sociedades de
profissionais;
a) - o Chefe do Execut ivo poderà

conceder parcelamento dos Inpostos
sobre Serviços de Qua I que r
N&tureza (ISSQN), a autônomos em
atê 03 ( três ) pag8mentos 

'regulamentêdos por decreto.



II

Art. 56 - os contribuintes
do imposto ficam obrigados a:

mensalÍnente, em re lação ao serviço
efet ivarnente prestados no perlodo'
quando o prestador for empresa.

sujeitos ao pagamento mensal

I nanter escri ta fiscal
registro dos serviços
ainda que não tributàveis:

dest inada ao
prestados,

II emitir notas fiscais de serviços ou
outros documentos admi t idos pela
administração, por ocasião da prestação
dos serviços.

§ to - o Poder Executivo, atravês do Secretârio da
Fazenda Municipal, definirô os modelos de livros, notas fiscais e
demais documentos a serem obrigatoriamente utilizados pelo
contribuinte e mant idos em cada um dos seus estabelecimentos ou
na falta destes, en seu domicllio.

§ Zo. - os I ivros e
previamente forma I i zados, de acordo
regu I amento.

Art. 57 - Fica autorizado
aceitar documentação simplificada
rudimentar organ i zaçáo.

documentos fiscais serâo
com o estabe lecimento em

§ :o - os livros e documentos fiscaisr güê são de
exibição obrigatôria a fiscalização, não poderão ser Íetirâdos do
estabelecimento ou do domicllio do coÍtribuinte, salvo nos casos
express&mente previstos em regulamento.

§ +o - sendo insat isf&tôrios os meios normais de
fiscalização e tendo em vista a natureza do serviço prestado, o
Poder Executivo poderà decretar ou a autoridade administrativa,
por despacho fundamentado, permitir, complementarmente ou en
substituiçâo, e adoção de instrumentos e documentos especiais
necessàrios a perfeita apuração dos serviços prestados, da
receita auferida e do imposto devido.

§ So - Durênte o prazo de 05 (cinco) anos dado a
Fazenda Püblica Municipal para constituir o credito tributàrio, o
lançamento ficarâ sujeito a revisão, devendo o contribuinte
manter a disposição do fisco os livros e documentos de exibiçõo
obrigatôria.

o Pode r
no caso

Execut ivo a cr iar
de contribuinte

ou
de

Art. 58 - A autoridade administrativa poderâ, por
normat ivo prôprio, fixar o valor do imposto por estimativa:

ato

i quando se tratar de atividade exercida
em carâter temporârio;
quando sê tratar de contribuinte dê
rudimentar organ i zação;

II



III - quando o contrlbulnte nâo tiver condlçôes
de,emitir documentos fiscais ou deixar'
sistematicamente de cumprir as obriSações
acessôr ias previstas na legislação
vigente;

Iv - quando se tratar de contribuinte ou
grupo de contribuintes cuia espêcie 

'nodêlidade ou volume de negôcios ou de
at ividades aconselhar, a critêrio
exc lus ivo da autoridade competente,
tratamento fiscal especifico;

v - quando o contribuinte reiteradamente
violar o disposto na leSislação
tributeria.

Art. 59 - o valor do imposto por estimativa levarÀ em
consideração: 

I-o tempo de duração e â natureza
especlfica da at ividade;

II - o preço corrente dos serviços;
III - o local onde se estabelece o

contribuinte.

Art. 60 - A Adminístração poderâ rever os valores
est imados e qualquer tcmpo, reajustando as parcelas vencidas do
imposto, quando se verificar que a estimativa inicial foi
incorreta ou que o volume ou modalidade dos serviços se tenha
al terado de forma substancial.

Art. 6l - Os contribuintes sujeitos ao regime de
estimativa poderão, a critêrio da autoridade edministrativa'
ficar dispensados do uso de livros flscais e da emissão de
documentos.

Art. 62 - o regime de estimativa poderô se suspenso
pela autoridade administrativsr mesmo quando não findo o
exerclcio ou perlodo, seJa de modo geral ou individual ' seja
quanto a qualquer tipo de e s t abe I e c i men t os ' Srupos ou setores de
atividader quando não mais prevalecerem as condições que
originaram o enquadramento.

Art. 63 - Os contribuintes abranSido§ pelo reSine de
estimativ8 poderão, no prazo de 2O (vinte) dias' a contar da
publ icação do ato normat ivo, apresentar reclamação contra o valor
estimado.

não imp I ica
at ividade ou
equipamentos,

Art,
re conhe c inent o
legal idade das
obras.

64 - O lançamento do imPosto
ou regularidade do exerclcio de

condições do local, instalações,

em
da
ou

Art. 65 - Corrido o Prazo de 05 (cinco) anos contados a
partir da ocorrência do fato gerador sem que a Fazenda Publica
Municipal se tenha pronunciado, considera-se homoloSado o
lançamento e definit ivamente ext into o crêdito' salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.



§eção V

ARRECADAçÃO

Art. 66
regulamentares.

O imposto serâ pago n& forma e prazos

o contribuinte que optar pelo paSamento
do imposto em cota ünica' Sozara do
desconto de atê 50% ( cinqüenta Por
cento), conforme regu I ament o.

Paràgrafo único - Tratando-sê de lançamento de oficio'
hà que respeitar o intervalo mlnimo de 20 (vinte) dias entre o
recebimento da notificação e o prazo fixado Para o pagamento.

Art. 67
serão observadas as

- No recolhimento do inposto por estimatlve
seguintes regras:
I - serão est imados o valor dos serviços

tributàveis e do imposto total a recolher
no exerclcio ou perlodo, e parcelando o
respectivo montante para recolhimento em
prestações mensa i s;
findo o exerclcio ou o perlodo da
estimativa ou deixando o regime de ser
apl icado serão apurados os preços dos
serviços e o montante do imposto
efet ivamente devido pelo contribuinte'
respondendo este pela diferença
verificada ou tendo direito a
rêstituição do imposto pago a mais;
qualquer diferença verificada entre o
montante do imposto recolhido por
estimativa e o efetivamente devido serâ:
a - recolhida dentro do Prazo de 30

(trinta) dias, contados da data do
encerramento do exerclcio ou perlodo
cons iderado independentemente de
qualquer iniciativa do poder püblico
quando a este for devidoi

b - restitulda ou compensada, mediante
requerimento do contribuinte.

II

III

Art. 68 - sempre que o volume ou modal idade dos
serviços o aconselhe e tendo em vista facilitar eos contribuintes
o cumprimento de suas obrigações tributarias, a administraçâo
poderà, ê requerimento do interessado e sem prejulzo para o
municlpio, autorizar a doação de reSime especial para pagamento
do impos t o.

Art. 69 - Prestedo o serviço, o imposto
do i teÍn I I do Art . 55, independentemente
efetuado a vista ou em prestações.

serà recolhido
do pagamento dona forma

preço ser

I



Seção VI

Art. 70 -
serão punidas com as

INFRAÇÔES E PENALIDADES

I

As infrações ás disposições deste Capitulo
segulntes pena I idades:
- multa de importância igual I l0 (dez)

Unidades de Referência do Huniclpio - U.
R. M., nos casos de:
a - não comparecimento I repart ição

prôpria do mun í c lpio pars
solicitêr inscrição no cadastro de
atividades econômicas ou anotação
das al terações ocorridas i

b - inscrição ou alteração, comunicação
de venda ou transferência de
estabe I eciÍnento e encerramento ou
transferência de ramo de atividade'
apôs o prazo de 20 (vinte) dias
cootados da data da ocorrência do
evento;

- multa de importância igual 2 (duas)
Unidades de Referência do Municlpio - U.
R. M., nos casos de:
a - falta de livros fiscais;
b - falta de escrituração do imposto

devido;
c - dados incorrêtos na escrita fiscal

ou documentos f iscais;
d - falta do nünero de inscrição no

cadastro de at ividades econômicas
em documentos f iscais.

- multa de importância iSual a 4 (quatro)
Unidades de Referência do Municlpio - u.
R. M. ' nos casos de :
a - falta de declaração de dados i
b - erro, omissão ou falsidade na

dec I aração de dados.
- multa de importância igual a I (oito)

Unidades de Referência do Municlpio -
U. R. M., nos casos de:

a - falta de emissão de nota fiscal ou
out ro documento admi t ids pe I a
administraçãoi atê o limite de 100X
(cem por cento) da base de càlculo
acima referida;

b - falta ou recusa de exibição de
livros, notas ou documentos fiscais;

c - retirada do estsbelecimento ou do
donicllio do prestador, de livros
ou documentos fiscais' exceto nos
casos previstos em regu I amento;

d - sonegação de documentos para
apuração do preço dos serviços;

II

III

IV



de
tem

Art. 72 - A
mutações patrimoniais :

I-

e - embaraço ou impedimento a
fiscalização.

multa de importância igual a 100% (cem
por cento) sobre a diferença entre o
valor recolhido e o valor efetivamente
devido do inposto' em casos comprovados
de fraude e sem prejulzo da aplicação
do disposto nos itens I, I I e al lnea "b"
do Art 151 .
multa de importância igual a 100%(cem por
cento) sobre o valor do imposto, no caso
de não retenção do imposto devido.
multa de importância igual E 2OO%
(duzentos por cento) sobre o valor do
imposto, no caso da falta do recolhinento
do imposto retido na fonte, sem prejulzo
da apl icação do disposto nos itens I ,I I e
al lnea art igo 150.

incidência do imposto alcaoça as seguintes

compra e venda pura ou condicional e atos
equ iva I ent es i
doação en paSamento;
permuta;
arremataçâo ou adjudicação em lei lão,
haste publ ica ou praça;
incorporação ao patrimdnio de pessoa
jurldica ressalvados os casos previstos
nos incisos III e Iv, do Art. 73;

VI

VI I

II
III
IV

Ben s
com

CAPITULO I I I

DO IMPOSTO SOBRE A TRÂNSMISSÃO DE BENS IMÔVEIS ITBI

Seção I

DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA

Art. 71 - Fica instituldo o Imposto Sobre Transmissâo
Imôveis (ITBI), mediante êto oneroso "inter-vivos", que

fato gerador:
I - a transmissão, a. qualquer tltulo,

da propriedade ou do domlnio útil de bens
irnôveis por naturezâ ou por acessão
flsica, conforme definido no Côdigo
Civi l;

II - a transmissão, a qualquer tltulo' de
direitos reais sobre imôveis, exceto os
di re i tos reais de Sarantia;

III - a cessão de direitos relativos as
transmi ssões refer ldas nos i nc isos
ant er i ores .

v



IX
x

XI

II
III

IV

VI

VI I

VI I I

transferência dos patrimônios de pessoa
jurldica para o de qualquer um de seus
sôcios, àcionistas ou resPect ivos
sucessores;
tornas ou reposição que ocorram:
E - nas partilhaE efetuadas em virtude

de dissolução da sociedade conjugal
ou morte quando o cônjuge ou
herde i ros receberem dos irnôveis
situados no Municlpio' quota-Parte
cujo valor seia naior do que o da
parcela que the caberia na
total idade desses imôveis;

b - nas divisões para extinção de
condomlnio de imôvel, quando for
recebido por qualquer condoml n io
quota-parte naterial cujo valor seja
maior do que o de sua quota-Parte
legal.

mandato em causa prôpr i a e seus
subestabe lecimentos ' quando o instrumento
contiver os requisitos essenciais á
compra e venda I
instituição de f ide i comi s so;
enf i teuse e subenfiteusei
rendas expressamente const itulda sobre
inôve1;
concessão real de uso i
cessão de direitos de usufrutos;
cessõo de dlreitos ao usucapião;
cessão de direitos do ârrematante ou
adjudicênte, depois de assinado o auto de
arrematação ou adj ud i cação;
cessão de pronessa de venda ou cessão de
promessa de cessão.
acessão flsica quendo houver pa8anento de
i nden i zação.
cessão de direitos sobre perrnuta de bens
imôveis;
qualquer ato judicial ou extrajudicial
" inter-vivos" neo especificado neste
art igo que importe ou se reso lve em
transmissão, a titulo oneroso, de bens
imôveis por natureza ou acessão flsicat
ou de direitos reais sobre imôveis,
exceto os de Sarant ia;
cessão de direitos relat ivos aos atos
mencionados no inc i so anteriori

I
devido novo imposto:
quando o vendedor exercer o direito de
pre I açÁo ;
no pacto de melhor comPradorl
na retrocessão1
nê re t rovenda.

XII
XI I I
xIv
xv

xvI

XVI I

XVI I I

xrx

xx

§ 1o - §erâ
I-

§zo
efeitos fiscais:

Equiparà-se ao contrato de compra e venda' para



I - a permuta de bens imôveis por bens e
direitos de outra naturezai

- a permula de bêns imôveis por outros
quaisquer bens situados fora do
terr i tôr io do municlpio;

- a transmissão em que seja reconhecido
direito que impl ique transmissão de
imôve I ou de direito a ele relativos.

se referem os
nos termos da
atualizado do

II

III

Seção I I

DAS IMUNIDADES E DA NÃO INCIDÊNCIA

Art.
bens imôveis ou

73 - o imposto não incide sobre a transmissão de
direitos a eles relativos quando:

I - o adquirente for a União, os Estados' o
Distrito Federal r oS Municlpios e
respect ivas autarquias e fundações;

II - o êdquirente for partido polltico, templo
de qualquer culto, inst ituições de
educaçâo e assistência social ' para
atendimento de suâs final idades
essenc i ai s ou delas decorrentesi

III - efetuads pâra a sua incorporação ao
patrimônio de pessoa jurldica em
real ização de capital;

Iv - decorrentes de fusão, incorporação ou
ext inçõo de pessoa jurldÍca.

§ to - o disposto nos incisos III e Iv deste artigo
não se aplica quando a pessoa jurldica adquirente tenha como
atividade preponderante a comprê e venda desses bens ou direitos'
locação de bens imóveis ou arrendamento mercantll.

§ Zo - considera-se caracterizada ê ôt ividade
preponderante referida no parágrafo ênterior quando mais de 50%
(cinqüenta por cento) da receita operâcional de pessoa jurldica
adquirente nos 02 (dois) anos seguintes a aquisiçôo decorrer de
vendas, administração ou cessão de direitos a aquisição de
imôveis,

I 3e - Verificada a preponderâneia a que
paràgrafos anteriores tornar-se-à devido o imposto
lei vigente â data da aquisiçâo e sobre o valor
imôvel ou dos direitos sobre eles.

§+o-As
social deverão observar

I-
inst ituições de educaçôo e assistência
os segu intes requisitos:
não distribulren qualquer parcela de seu
patrimônio ou de slras rendas a titulo de
lucro ou part icipação no resultado;
apl icarem integralmente no pals os seus
recursos na manutenção e no
desenvolvimento dos seus objet ivos
sociais;

II



III

IV

iII

Art. 74 São

maníerem escr i turêçâo de suas
receitas e despesas em livros
de formel idades capazes de
perfei ta exat idão.

respect i vês
reves t i dos
assegurâr

I

Seção I I I

DAS ISENÇÔES

i sentos do impos to:
a extinçâo do usufruto, quando o seu
instituidor tenha cont inuêdo dono da
nua-propr i edade ;
a transmissão dos bens ao cônjuge' em
virtude da comunicação decorrente do
regime de bens do casamento;
a transmissão em que o alienante seja o
Poder Püblico;
a indenização de benfeitorias pelo
propr iet àr io âo locatàrio,
consideradas aquelas de acordo com a lei
civi I ;

t ransmissão decorÍente de investidurai
transmissão cujo valor seia inferior 2

(duas) unidades fiscais vigente no
Municlpio;

valor
i môve I

pelo

1I

VI I as transferência de imôveis
desapropriados para fins de reforma
agrÀr i a .

Seção Iv

DO CONTRIBUINTE E DO RESPONSÂVEL

Art. 75 - O imposto ê devido pelo adquirente
cessionàrio do bem imôvel ou do direito a ele relativo.

ou

VI
a
a

Art. 76 - Nas transrnissões que se efetuarem sem o
paBamento do imposto devido, ficarão solidariamente responsÀveis,
por esse pagamento, o transmitente e o cedente conforme o caso.

Seção v

DA BASE DE CALCULO

Art. 77 - A base de càlculo do imposto ê o
pactuado no negocio jurldico ou o valor venal atribuldo ao
ou ao direito transmitido, perlodicamente atualizado
Municlpio, se este for maior.



base
por

§ to - Na arrernataçâo ou leilão e na adjudicação de
bens imôveis, a base de càlculo serà o valor estêbelecido pela
aval iação judicial ou administrativa' ou o preço paSo' se este
for maior.

o valor de
§ zo-
fração

Nas tornês ou reposições a base de càlculo serà
ideal,

de
por

se
càlculo
cento)
maior.

§ :o - Na inst ituição de fideicomisso' a base
serà o valor do negocio jurldico ou 70'Á (setenta

do valor venal do ben imôvel ou do direito transmitido'

§ 4o - Nas rêndas expressamente constituldas
imôveis, a base de càlculo serÀ o valor do negôcio ou 30%
por cento), do valor venal do bem imôvel, se maior.

sobre
(trinta

serà
valor

§ 5o - Na concessão real de
o valor do negôcio iurldico ou 40fr
venal do bem imôvel, se maior.

uso, a base de câlculo
( quarenta por cento) do

§ 0o - No caso de cessão de direitos de
de càlculo serâ o valor do negôcio iurldico ou

cento) do valor venal do bem imôvel, se maior.

usuf ruto, a
7O% ( setenta

§
serâ o valor
t ran sm i t i do ,

7q - No caso
da indenização
se maior.

de acessão flsica, a base
ou valor venal da fração

de
ou

câlculo
acrêscimo

§ 8o - Quando a fixação do valor
ou direito transmitido tiver bor base o
estabelecido pelo ôrgão federal competente'
atual izà- lo monetariamente,

venal do bem imôve I
valor da terra-nuê
poderâ o Municlpio

càlculo
efetuar
i môve I

§ 9o - A impugnação do valor fixado como base
do imposto serà endereçada a repartição municipal
o càlculo, acompanhada de laudo têcnico de aval iação
direito transmitido.

SEÇÃO VI

DAS ALIQUOTAS

de
que

do
ou

Art. 78 -
valor estabe lecido

o imposto serà calculado apl icando-se sob o
como base de câlculo âs seguintes allquotas:
I - transmissôes compreendidas no sistema

financeiro de habitacão, em relação a
parcela financiada - O' 5|f (meio por
cento);

II - demais transnissões - 2Í (dois por
cento ) .



Art. 79
translativo, exceto no§

SEÇÃO VI I

DO PAGAI{ENTO

O imposto serâ pago atê a data do fato
seSuintes câsos :

na transferêocia do imôvel a pessoa
jurldica ou desta para seus sôcios ou
acionistas respect ivos sucessores r dentro
de 30 (trinta ) dias contados da data da
assemblêia ou da escritura em que t iverern
lugar aque les atos;
na arrematôção ou na adjudicação em praça
leilão, dentro de 30 (trinta) dias
contados na data em que est iver sido
assinalado o auto deferida a adjudicação,
einda que exista recurso pendente i
na acessão flsica, atê a data do
pagamento de i nden i zaçâo;
nas tornas ou reposições e nos demais
atos judiciais, dentro de 30 (trinta)
dias contando da data da sentença que
reconhecer o direito ainda que existê
recurso penden t e .

I

facu I t ado
desde que
imôve I .

II

III

IV

Ârt. 80
efetuar-se
dentro do

Nas promessas ou compromissos de compra ê
o pagamento do imposto a qualquer tempo

prazo fixado para o pagêmento do preço do

§ to - Optando-se pela antecipação a que se refere este
artigo, tomaÍ-se-â por base o valor do imôvel nê data em que for
efetuada a antecipação, ficando o contribuinte exonerado do
pagamento do imposto sobre o acrêscimo no valor, verificando no
momento escr i tura definit iva.

§ 2o - verificada a redução do valor, não se restituirà
a diferença do imposto correspondente.

§ :o Nâo se restituirâ o irnposto pago:
I - quando houver subseqüente cessão

da pronessa ou compromisso, ou
quando qualquer das partes exercer
o direito de arrependlnento, não
sendo, em conseqüência lavrada e
es cr i turada;

II - aquele que venha a perder o imôvel ern
virtude de pacto de retrovenda.

Ar t .

nos casos de:
o imposto, uma vez paga, sô serâ restituldo

anu I ação de
autoridade
definitiva;

transmissão de cre t ada
judlciâria, em

pela
decisão

81

I



II
III

Art. 82 - A Suie para pagamento
pelo ôrgâo municipal competente, conforme

nul idade de ato jurldico;
rescisão de contrato e desfazimento
arrematação com fundamento no Art.
do Côdigo Civil.

da
1 . 136,

do imposto serà emitida
d i spuse r regulamento.

SEÇÃO VI I I

DAS OBRIGACÔE§ ACESSÔRIAS

Art. 83 - o sujeito passivo ê obriSado a apresentar na
repartição competente da Prefeitura os documentos e informações
necessàrias ao lançamento do imposto, conforme estabelecido em
re8ulamento.

Art. 84 - os tebeliães e
inst rumentos, escrituras ou termos
devido s ido pago .

es cr i vães
judiciais

poderão
que o

não
sem

I avr ar
imposto

Art. 85 - os t&beliães e
guia de recolhimento do imposto nos
termos judiciais que lavrarem.

escr ivães t rans c reve rão
instrumentos, escr i turas

a
ou

Art. 86 - Todos squeles que adquirirem bens ou direitos
cuja transmissão constitua ou possa constituir fato gerador do
imposto são obrigados a apresentar seu tltulo a repartição
fiscalizadora do tributo dentro do prazo de 90 (novents) dias a
contar da data em que for lavrado o contrato, carta de
adjudicação ou de arrematação, ou quâlquer outro tltulo
representêtivo da transferência do bem ou direito,

sEÇÃo rx

DAS PENAL IDÁDES

Art. 87 - o adquirente de imôvel ou direito que não
apresentar o seu tltulo a repartição fiscalizadora, no prazo
legal, fica sujeito a multa de 50fr (cinqüenta por cento) sobre o
valor do inposto.

Art. 88 - o não pegamento
fixados nestê Lei sujeita o infrator
100% (cem por cento) sobre o valor do

dos imposto nos pr a zos
a multa correspondente a
imposto devido.



Parâgrafo Único - ISual penal idade serà aplicada
serventuârios que descumprirem o previsto no Art' 85'

aos

Art . 89 - A omissão ou inexat idão
declaração relativa a elementos que po§san influir
imposto sujeitarâ o contribuinte a multa de 200%
cento) sobre o valor do imposto sone88do.

f reudu I ent a
no câlculo
( duz en t os

da
do

por

que
para

Paràgrafo Único - ISuaI multa serâ aplicada a
pessoa que iniervenha no neSocio jurldico ou declaração
õonivente ou auxiliar na inexatidão ou omissão praticada.

Art. 91 - Fica instituldo o Imposto Sobre
varejo de Combust lveis Llquidos ê Gasoso§ (IVVC)' que
fato gerador a venda a varejo dentre outros' dos
produtos,

qua I que r
e seja

Art . 90 - o Chefe do Podêr Execut ivo ' sempre
necessàrio, baixarà Decreto, alterêndo a têbeIa dos valores'
cobrança do ITBI .

CAPITULO IV

DO II{POSTO SOBRE VENDAS A yAREJO DE COMBUSTIVEI§
LIQUIDOS E GASOSOS I VVC

SEÇÂO I

DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA

vendas a
t em corno
seguintes

d

gaso I in8 i
ôleo combust lvel;
àlcool etllico anidro combustlvel
AEAC .
àlcool et I I ico hidratêdo
combust lve I - AEHC;
gàs liquefeito de petrôleo - GLP;
gàs nôtural.

con6idera-se contribuinte :

I - o vendedor de qualquer quant idede de
combust lvel a consumidor final ' em
especial:
a - os distribuidores, Pelas vendas

efetuadas aos grandes consumidores
e aos consumidores especiais;

b - os postos revendedores ou ôs
transportêdores revendedores-
retalhistês, pelas vendas efetuadas
aos pequenos consum i dore s I

c - as sociedades civis de fins não
econômicas, inclus ive cooperat ivas
que prêtiquem operações de vendas a
varejo de conbust lveis I lquidos
e gaso§os;

a-
b-
c-

f-

Art . 92



II

d - os ôrgãos da administração publica
direta, ês autarquias, ês empresas
publicas, as sociedades de economia
miste e as fundaçôes que vendam a
varejo produtos sujeitos ao imposto
ainda que a compradores de
determinada cat egor iê profissional
ou funcional;

o comprador, quando revendedor ou
distribuidor pela quant idade de
combust lvel por ele consunida.

Art. 93
pagamento do imposto

diesel.

venda a
al lquota

Parâgrafo
de cÀlculo ref erida
mera indicaçáo para

Seção I I

DA NÃO I NC I DÊNC IA

Art, 94 o iinposto não incide sobre a venda de ôleo

Seção I I I

DA BASE DE CALCULO E DA ALIQUOTA

Art. 95 - A base de calculo do imposto ê o preço de
varejo dos combustlveis, sobre o qual serà aplicada a

de 3% (três por cento).

- São solidariamente responsâveis pelo
devido:

I - o transportador em relação aos
combus t lveis transportados e
comercial izados no varejo durante o
transporte;

II - o armazêm ou o deposito que mantenha
sob sua guarda, em nome de terceiros,
combustlveis destinados a venda
diretâ ao consumidor final.

único - O montante do imposto integra a base
no caput do artigo, constituindo sem destaque
f ins de cont ro I e.

Seção Iv

DO LOCAL DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR

Art. 96 - considers-se ocorrido o fato gerador no
estabelecimento vendedor, entendido como o local, construldo ou
não, onde o contribuinte exerce a atividade de comercialização de
combust lveis a varejo, em carâter permanente ou temporârio,
inclusive veiculos utilizados no comercio ambulante,



a
de

Parâgrafo único - o disposto neste artigo não se aplica
simples entreSa do produto I destinatàrio certo, em decorrência
operação jà tributada no Municlpio.

Seção V

DO LANÇAMENTO

Art. 97 - Os contribuintes do
varejo de combust lveis Llquidos e G&sosos
de lançamento por homo I ogação,

Imposto Sobre
estão sujeito

vendas a
ao reg ime

Seção vI

DO PAGAMENTO

Art. 98 - O inposto serâ apurado e paSo
atê 15 (quinze) dias apôs o encerramento de cada mês,
Documento de Arrecadação MunicipEl (DAü).

t

Seção VI I

DA DOCUMENTAÇÂO FISCAL E DAS OBRIGAÇÕE§ ACES§ORIAS

Art. 99 - os contribuintes do imposto são obriSados'
alem de outras exigências estabelecidas em lei, a emissão e
escrituração de livros, notas fiscais e mspas de controle
necessârio &o registro das entradas, movimentações e vendas
re lat ivas ao combust lvel .

ParÀgrafo 0nico - Enquanto não forem definidos em
regularnento novos tipos de documentos fiscais, serão sceitos pelo
fisco municipal os jÀ adotados por determinação do Conselho
Nacional de Petrôleo - cNP.

Art, 100 - cêds e s t abe I e c i men t o ' §eja matriz, fllial'
deposito, sucursal, agencia ou representaçôo, terá escrituração
f i sca I prôpr i a.

mensa I ment e
at ravês de

imposto deverão
compêtente.

Art. 101 - Os contribuintes do
promover sua inscrição na repartição Municipal



/i

Seçâo vI I I

DAS PENAL I DADE§

Art. 102 - Quando por ação ou onissão do contribuinte'
voluntâria ou não, não puder ser conhecida a base de cÀlculo do
imposto em determinado perlodo, ou ainda quando os registros
contÀbeis relativos as operações estiverem em desacordo com as
normas da leglslaçâo ou não mereçam fê, o imposto serâ calculado
sobre base de càlculo arbitrada pelo Fisco, por comparação ou em
função de dados que exteriorizern a situação econômico-financeira
do sujeito passivo, independentemente da penal idade cablvel .

Art. 103 - O descumprinento das obrigações tributarias
sujeitarà o infrator, sem prejulzo da exigência do imposto' as
segu i nt e pena I idades:

I - falta de recolhimento do tributo - multe
de 5OÍ (cinqüenta por cento) do valor do
imposto corrigido monetariamente ;

II - falta de emissão de documento fiscál em
operaçâo não escriturade - multa de l00f
( cem por cento ) do valor do imposto
corrigido monetariamente ;

III - fEltE de emissão de documento fiscal en
operação escriturada - multô de 7OÍ
(setenta por cento) do valor do inposto
corrígido monêtarlamente ;

Iv - emissão de docunento fiscal consignado
inportilnc ia diversa do valor da
operação ou com valores diferentes nas
rêspect ivas vlas, corn o objet ivo de
reduzir o valor do imposto a pagar
multe de 200Í (duzentos por cento) do
valor do imposto não pagor corrigido
mone tar i ament e;

U - transporte, rêcq,pimento ou manutenção em
estoque ou depolito de produtos sujeitos
ao imposto sen ddcunentação fiscal ou
acompanhados de documento fiscal inidôneo
- multa de l50lt (cento e cinqüenta por
cento) do valor do imposto corrigido
monetar l sment e;

vI - fslta de inscrição do contribuinte na
repartição competênte r",.multa de 5
( cinco ) Unidade de Referêncis-do
Municlpio -U. R. M. .

vII- recolhimento do imposto fora do ptazo,
antes de qualquer procedimento 1f iscal
multa de 1OX (dez por cento) do', valor do
imposto corrigido monêtariamenta, ôo mês
ou fração, atê o limite de 40X (quarenta
por cento).



Seção IX

DAS DISPO§IÇÕE§ FINAIS

Art. 104 - Para os efeitos desta lei, as denominações
relat ivas aos produtos ' distribuidores, revendedores e
consumidores obedecem as normas estabelecidas pelo conselho
Nacional de Petrôleo - CNP.

ParÀgrafo 0nico - Fica o Poder Executivo autorizado
firmar convênio com o Conselho Nacional de Petrôleo- CNP' ou
sucessor legal, o Estado ou Municlpios, objet ivando
fiscal izaçào de distribuição, comercial izaçáo e consuno
produtos referidos nesta lei,

a
seu

a
dos

TITULO I I

DAS TAXAS

CAPITULO I

DA TAXA DE SERVIÇOS PÚBLICO§

Seção I

HIPÔTESE DA INCIDÊNCIA

Art. 105 - A hipôtese de incidência da Taxa de
Serviços Públ icos ê a ut i I izaçâo' efet iva ou potencial ' dos
serviços de coleta de lixo, conservação de vias e logradouros
pübl icos e I impeza pübl ica prestados pelo Municlpio ao
contribuinte ou colocado a sua disposição, com a regularidade
necessâr ia.

§ 1o - Entende-se por serviço de coleta de lixo a
remoção periôdica de lixo gerado em imôvel edificado. Nâo esta
sujeita a taxa de remoção especial de lixo assim entendida a
Íetiradê de entulhos, detritos industriais' Salhos de arvores ' e
etc, e ainda a remoção de lixo realizado em horârio especial por
sol icitação do interessado.

§
I ogradouros
municipais'
me I horar as

2q - Entende-se por serviço de conservação de vias e
püblicos a preparação e mênutenção de ruas' estradas
praças, jardins e similares, que visam maÍlter ou

condições de ut i LLzaçio desses locais, quais sejam:
a - raspagem do leito carroçâvel, com uso de

feÍramentas ou maquinas;
b - conservação e preparação do calçamento;
c - r e cond i e i onamen t o do meio-fio;
d - melhoramento ou manutenção de nata-burros

&costamentos, sinal izaçã'o e similares;



e - desobstrução' aterros de reparação e
serviços correlatos i

f - sustentação e fixação de encostss
laterais, remoçÃo de barre i ras i

g - fixação, poda e tratamento de arvores e
plantas ornamentais e serv i ços
correlatos;

h - manutenção de lagoas e fontes.
§ go - Entende-se por serviços de I impeze püblica os

realizados em vias e IoSradouros püblicos' que consistan em:
varreção, Iavagem e irrigação; limpeza e desobstrução de bueiros;
bocas de Iobo; galerias de àgua pluviais e côrreSos; capinação,
des infecção de locais insalubres.

Seção I I

SUJEITO PASS IVO

Art. 106 - Contribuinte de Taxa ê o proprietàrio'
titular do domlnio ütil ou o possuidor de qualquer tltulo de bem
imôvel situado em local onde o Municlpio mantenha os serviços
re fer i dos no artigo anterior.

Seção I I I

BASE DE CALCULO E ALIQUOTA

Art. 107 - A base de càlculo da taxa ê o custo dos
serviços utilizados pelo contribuinte ou colocados a sua
disposição e dimensionados, paÍa cada caso, da seSuinte forma:

I - em relação aos serviços de limpeza
pübl ica e conservação de viaa e
logradouros püblicosr por metro linear de
testada e por serviço prestado, mediante
apl icação da al lquota de 0,5Í ( zero
vlrgula cinco por cento), sobre o valor
de uma Unidade de Referência do
Irluniclpio _ U. R. Ir,l.

iI en relaçâo ao servico de coleta de lixo,
por perlmetro da àrea edificada e por
t ipo de ut i I ização do imôve I , conforme
tâbela abeixor sobre o valor em Unidade
de Referência do Municlpio - U. R. M.:
Residencia I 0,5 UR /ml
Comercio , 0,6 URM,/Ín I
serviço - 0,6 URM/ml
Indüstr ia 0,6 URM/ml
Hospital e congêneres 0,8 URM/ml
Agropecuària 0,6 URM/ml
outros 0,6 URM/ml



§ ls - Tratando-se de imôvel com mais de
considerar-se-ão, parâ efeito de càIculo' somente
dotadas do serviço.

uma
&s

testada,
testadas

un i dade
conforme

§ 2o - Quando no mesmo terreno houver
autônoma edificada, serà calculada a
determinação em regu I ament o.

mais de uma
testada ideal

uma vez ou

Seção IV

LANCAMENTO

Art. 108 - A taxa serâ lançada anualmente' em nome do
contribuinte, com base nos dados do cadastro fiscal imobiliàrio.

§ 1o - A atual izaçáo da base de càlculo das taxas de
serviços levarâ em consideração a variação de custos dos serviços
prêstados ao contribuinte ou colocados a sua disposição'
observados os sesuinte: 

;;*::t:"rurioção de custos for inferior
ou igual aos lndices oficiais de
atual ização monetâria, poderâ ser
realizada mensalmentei

II - quando a variação de custos for superior
aqueles lndices, a atuêl ização poderâ ser
feita nensalmente atê esse limite' quando
o percentuôl restante para ser atualizado
por meio de lei que deverà estar em viSor
antes do inicio do exerclcio seguinte.

§eção v

ARRECADAÇÀO

Art.
par ce I adâment e ,

Art. 110 -
ser efetuados apôs o

109 - A taxa serà paga de
na forma e prazos regulamentares.

o psgamento das parcelas vincendas sô poderâ
pagamento das parce las vencidas.



CAPITULO I I

DA TAXA DE LICENÇA

Seção I

HIPÔTESE DA INCIDÊNCIÂ

Art. 111 - A hipôtese da incidência da taxa ê o prêvio
exame e fiscal ização, dentro do territôrio do municlpio, das
condições de local ização, seSurança, saüde, masculinidade, ben
como de respeito a ordem, aos costumes, a tranqüil idade publica,
a propriedade, ôos direitos individuais e coletivos e a
legislação urbanlstica a que se submeter qualquer pessoa flsica
ou jurldica que pretende: realizar obra; veicular publicidade em
vias e logradouros püblicos, em locais deles visiveis ou de
&cesso ao publico; local izat e fazer funcionar estabelecimento
comercial, industrial, prestador de serviços, agropecuârios e
outros; ocup&r vias e Iogradouros püblicos com môveis e
utensllios; manter aberto estabelecinento fora dos horÀrios
normais de funcionamento; exercer qualquer atividade; ou ainda
manter em funcionamento o estabelecimento previamente licenciado.

§to- Estão sujeitos a prêvia licença:
a - a localização e/ou funcionamento de

es tabe I ec imento;
b - o funcionâmento de estabelecimento em

horôrio especial i
c - a veiculação de publ icidade em gerali
d - a execução de obras, arruamentos e

loteamentos i
e - a ocupação de âreas em terrenos ou vias

e logradouros püblicos.

§ 2q - A licença
superior a 0l (um) ano.

nâo poderÀ ser concedida por perlodo

§ lo-
est abe I ec imentos :

Em relação a localização e/ou funcionamento de

a haverá incidência de taxa
independentemente da concessão da
licença, observando o disposto no Art.
97i
a licença abrange, quando do primeiro
licenciamento, a local izaçáo e o
funcionamento e nos exerclcios
posteriores, apenas o funcionamento;
haverâ incidência de nova taxa no mesmo
exerclcio e serà concedida, se for o caso
a respectiva licença sempre que ocorrer
mudança de ramo de atividade, nodificação
nas caracterlsticas do estabelecimento ou
transferêncis de local.

b

c



§
lot eamentos,
especifica:

arruamentos e
em legislação

a I icença serà cance lada se a sua
execução não for iniciada dentro do prazo
concedido no a I varà;
a I icença poderÀ ser prorroSada, ê
requer imento do contribuinte, se
insuficiente para a execução do projeto,
o prazo concedido no alvarâ;

b

§ So - Ern relação ao abate de aninais a taxa sô serà
devida quando o abate for realizado fora do matadouro municipal e
onde houver fiscalização sanitària efetuada por ôrgão federal ou
estadual.

40 - Em relação a execução de obras,
não havendo disposições em contrario

I

§ 0o - As licenças relativas as allneas
lq, serão vÀlidas para o exerclcio em que foren
relat ivas as al lneas xbn e nen pelo perlodo
relativa a allnea "d" pelo prazo do alvarà.

"a" e "c," do
conce d i das i
solicitados:

§
as

a

§7g-Em relação a veiculação da publicidade:
a - a realizada em jornais, revistas, râdio

e televisão estarâ 6ujeite a incidência
da taxa quando o ôrgão de divulgação
local izar-se no municlpio;

b - não se consideram publ icidade as
expressões de i nd i cação .

§ go - Serà considerado abandono de pedido de licença
falta de qualquer provldencia da parte interessadê que importe
arquivamento do processo.

â
em

Seção I I

SUJEITO PASS I VO

Ârt. 112 - Contribuinte da taxa
jurldica que se enquadrar en quaisquer das
art igo ant er i or,

ê a pessoa f lsica
condi ções previstas

ou
no

Seção I I I

BASE DE CALCULO E ALIQUOTA

Art. 113 - A base de cÀIculo da taxa ê o custo da
atividade de fiscalização, realizaçõo pelo nuniclpio, no
exerclcio regular de seu poder de policia, dimensionado, para
cada licença requerida ou concedida, conforme o caso, mediante a
aplicação de allquota sobre o valor de referência em Unidade de
Referência do Municlpio - U. R. M., de acordo com as Tabelas e
Anexos desta Lei.

a



§ lo - Relativanente a local izaçáo e/ou funcionamento
de estabelecimentos, no cEso de atividedes diversas exercidas no
mesmo local , sem del imitaçôo flsica de espaço ocupado pelas
mesmas e exploradas pe lo mesmo contribuinte, a taxa serà
calculeda e devida sobre a atividade que estiver sujeita a maior
allquota, acrescida de 10% (dez por cento) desse valor para cada
uma das demais at ividades.

§ 2o - Ficam sujeitos ao pagamento em dobro da
referente a bebida alcoôlicas e cigarros, bem
em I lnguas estrangeiras.

base nos
no local

os
os

dados
e /ou

o
em

t axa
comoanünc i os

redigidos

§eçâo IV

LANÇAMENTO

Art, f14 - A têx& serâ lançada com
forneeidos pelo contribuinte, constatados
ex i s tentes no cedestro.

§ to - A taxa serâ lançada em relação a cada licença
requer ida e/ou conced i da .

§ 2s - o sujeito passivo ê obrigado a comunicar a
repart ição prôpria do liluniclpio, dentro de 20 (vinte) dias, para
fins de atual ização cedêstral ' ês seguintes ocorrências relativas
a seu es t abe I ec inento:

a - alteração da razão social ou do ramo de
atividade;

b - alterações flsicas do e s t abe I e c i men t o .

seção v

ARRECADAÇÂO

Art. 115 - A arrecadação da taxa, no que se refere &

Licença para Local ização e/ou Funcionemento de Estabelecimentos,
far-se-à em 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor no ato da
entreSa do requerimento pelo interessado, devendo ser completado
o pagamento se concedida a respectiva I ieença nesse momento.

Paràgrafo único - o contribuinte que optar para
pagamento da Taxa de Licença pera Localização e Fundionamento
cota única, gozêrô do desconto de 2O% (vinte por cento).

Art. 116 - A arrecadação da taxs' no que se refere
demais licenças, serà feita quando de sua concessão.

as

Art. 117 - Em caso de prorroSação
de obras, a taxa serâ devida em 100%
original.

da I icença parê
( cem por cento )exe cução

seu valor

a
de



II
]II

Art.
parce Iamento da
em ete 03 (três)

118 - o chífe do Poder Executivo poderá con cede r
taxa de licença para locaiização e funcionamento,
pagamentos, regulamentado por decreto.

Seção VI

Art. 119 São isentos de pagamento de taxas de

os vendedores ambulantes de jornais,
revi stas, frutas e verduras;
os enSraxates ambulantes ;
os vendedores de artigos de ôrtesaneto
domestico e artê popular, de sua
fabricação, sem auxilio de empre8ados;
escolas primarias sem fins Iucrativos,
orfanatos, associações de classes,
religião e clubes esportivos;
os parques de diversões com entrada
gretuita;
os dizeres indicetivos relativos a:
a - hospitais, casas de saüde e

congêneres r colêgios, sltios,
châcaras e fazendas ' firmas,
engenhe i ros r &r9üitetos ou
prof i ss iona i s responsàveis pelo
projeto e execução dê obras' quando
nos locais des t a;

b - propaganda eleitoral, polltica'
atividade sindical, culto rel igioso
e at lvidades de administração
püblica.

os ceSos ' mut i lados e os incaPazes
perm&nente que exerçam o comercio
eventual e ambulante em terrenos, vias e
logradouros püb I icos;
f e i ras I i vres.

I i cenca ;

I

IV

VI

VI I

VI I I

Art. 120
pena I idades.

Seção VI I

INT'RAÇOE§ E PENALIDADES

As infrações serão punidas com as seSuintes

multa de 100% (cem por cento) do
valor da taxa no caso de não
comunicação &o fisco, dentro do
prazo de 20 (vinte) dias a contar da
ocorrência do evento da alteração da
razão social, do ramo de atividade e
das alterações flsicas sofridas pelo
es t abe I ec imen to i

I



multa de l00X (cem por cento) do
valor da taxa, pelo exerclcio de
qualquer atividade sujeit& a taxa
sem a respect iva licença;
suspensão da I icença, pelo prazo
mâximo de 30 ( trinta) dias ' nos
casos de reincidência;
cassação da I icença, a qualquer
tempo, quando deixarem de existir as
condições exiBidas para a sua
concessão1 quando deixarem de ser
cumpridas, dentro do ptazo, as
int imações expedidas pelo fisco' ou
quando s atividade for exercida de
maneira a contrariar o interesse
püblico no gue diz respeito a ordem,
a saüde, a segurança e aos bons
costumes.

TITULO I I I

DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

CAPITULO ÚNICO

HIPÔTESE DE INCIDÊNCIA

SEçÃO I

incidência da contribuição de
em raz,ão de obras püblicas.

II -

III -

IV -

Art. 121 - ,{ hipôtese de
Melhoría ê o beneficio por imôvel r

Art.
domlnio ütil,
beneficiado.

t22
ou

SEÇÃO I I

SUJEITO PA§§IVO

- Contribuinte ê o proprietàrio, o
o possuidor a qualquer tltulo'

titular do
do i môve I

SEÇÃO I I I

BASE DE CALCULO

AÍt. 123 - A Contribuição de Melhoria terâ como limite
total a despesa realizada.



Att. 124 - Para efejto de determinação do limite total'
serão computadas as despesas de estudo, projeto, fiscal ização'
desapropriàção, sdministração, execução e financiamento'
inclúsive prêmios de reembolso e outras de praxê em

financiamentos ou emprêst imos, cujo volor serâ atualizado a êpoca
de lançamento, se for o caso.

SEÇÂO IV

Do LANçAIIIENTO

Art. 125
pub l icarà relatôrio

a obra ou etapa, o execut ivo

dos imôveis beneficiados Pela

a de despesa total a ser custeada
tributo' levando-se em conta os
s do municlpio e suas autarquias.
e prazo de pagamen t o .

- conc lulda
con t endo:

a - re I ações

§ 2o - Quando se tratar
etapas, o tributo poderà ser lançado
efetivamente beneficiados em cada etapa

§ 3o - O montante anual da
atualizado á êpoca do pagamento, ficarâ
cento) do valor venal do imôvel.

bras rea I izadas Por
re I ação aos imôve i s

§

custeada pelo
na propor ção

§ 4e.
contribuinte:

Art. 126
parce ladamente no forna

Art. 127 - O

cota ünica, gozarâ de
conforme regulanento.

obra;
b - parce I

pelo
i môve i

c - forma

lo - A parcela da
tributo serà rateada

de suas âreas.

despesa total da
ent re os imôveis

obra a ser
beneficiados,

de
em

o

contribuição de
I imitada a 20*

melhoria'
(vinte por

o lançanento serà Procedido

ô - quando Pro-indiviso'

b

qualquer um dos co-ProPrietàrios
t itulares do dornlnio üt i I ' ou
possu i dores .

quando pro-diviso em nome do
proprietàrio, do titular do domlnio
üti1 ou possuidor da unidade autônoma.

em nome

em nome

do

de

vez ou

Seção V

DO PAGAMENTO

O t r ibuto serà Pego de uma
e prazo definido em regulamento.

contribuinte
desconto atê

optêr pelo pagamento em
( cinqüenta por cento) '

que
50%



I SENÇÂO

Art. 128 - Fica isento do paganento da contribuição de
Melhoria, a unidade de moradia ünica do aposentado ou pensionista
e que receba atê Ol e l/2 (um e meio) salàrios e que viva
exclusivamente dê renda da &posentadoria ou pensão.

I - excluem-se do beneflcio de que se
trata este art igo, as pessoas
casadas em reSime de separação ou
comunhão parcial de bens, e ben
assim, aqueles que vivem en regime
de concubinato, quando o cônjuge ou
companheiro possui outra propriedade
ou rendimento, que não advenhê da
aposen t &do r ia.

II - ao cônju8e ou companheiro
supêrs t i te, terà direito aos
beneflcios citados, desde que atenda
as condições es t abe I ec idas neste
art i8o.

Parâ8rafo único
Contribuição de Melhoria os
patrimônios.

F i ca
templos

i sento do
de qua I que r

pagament o
cu I t o e

de
seus

Livro SeSundo

PARTE GERAL

Tltulo I

Ârt. 129
serà cons iderado:

DAS NORMAS GERAI §

capltulo I

DO SUJEITO PASS I VO

o sujeito passivo da obrigação tributària
I

- contribuinte: quando titer relação
pessoal e direta com a situação que
constitus o respectlvo fato gerador i

- responsâvel: quandor sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação
decorrer de disposiçôes expressas desta
lei.

I

II

Art. 130 São pessoalmente responsàve i s :



I o adquirente' pelos dêbitos relstivos a
bem imôve I existentes a d&ta do tltulo de
transferência, salvo quando conste deste
prova de plena quitação, limitada esta
responsabi I idade, nos câsos de
arrematação em hasta püblica ao montante
do respect ivo preço;
o espôl io, pelos dêbítos tributàrios do
"decujus" existentes a data de abertura
da secessão i
o §ucessor a qualquer tltulo e o cônju8e
meeiro, pelos dêbitos tributàrios do
"decujus" ' existentes atê a dats da
partilha ou adjudicação, limitada a
responsabi I idade ou montsnte do quinhão'
do legado ou da meação.

gue
em

ato,
ou

II

III

Art. 131 - A pessoa jurldica de direito privado
resultar de fusão, transforÍnação ou incorporação de outra ou
outra e responsàve I pelos tributos devidos' atê a dats do
pelas pessoas jurldicas fusionadas' transformadas
incorporadas.

Paràgrafo Único - o disPosto neste artigo aplica-se aos
casos de extinção de pessoas jurldicas de direito privado' quando
a exploração da respectiva stividade seja cont inuada por qualquer
sôcio remanescente ou seu espôlio, sob a mesma ou outra tazáo
social, denominação ou ainda sob a firma individual.

Art. 132 - A pessoa flsica ou jurldica de direito
privado que adquirir de outr&' por qualquer tltulo'
estabelecimento comercial, industrial ou profissional ' e
cont inuar I respectiva exploração, sob a mesma ou outra tazío
social, denominação ou sob firma lndividual, responde pelos
dêbitos tributários relativos ao estsbelecimento adquirido,
devidos atê a datâ do respect ivo ato:

I - integralmente, se o alienante cessar a
a exploração do comercio, indüstriê ou
at ividade tributados;

II - subsidiariamente, con o alienante, §ê
este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de O6 (seis) meses' contados da
data de alienação, nova atividade no
mesmo ou em outro ramo do comercio.

Ârt. 133 - Nos casos de impossibilidade de exigência do
cumprimento da obriSação principal pelo contribuinte' respondem
sol idarianente com este nos atos em que intervirern ou pelas
omissões por que forem responsàveis:

I - os pais, pelos dêbitos tributàrios dos
fi I hos menores i

II - os tutores e curadores, peloo dêbitos
tributÀrlos de seus tutelados ou
curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros'
pe los dêb i tos destes;

Iv - o inventariênte, Pelos dêbitos
tributàrios do espol io;



VI

VI I

Art , 136 o lançamento do
da val i dade
ef et ivamente
contribuintes
natureza do
êfeitos;
dos efeitos
ocor r i dos .

o slndico e o comissionârio' Pelos
dêbitos tributârios da massa fal ida ou
do concordat ár io;
os tabeliães, escrivães e demais
serventuàrios de oficio' pelos tributos
devidos sobre os &tos prat icados por
eles, em razão do seu oficioi
os sôcios, pelos dêbitos tributàrios da
soc i edade de pessoâs r no caso de
liquidação.

Parágrafo Único - Ao disposto neste artigo somente se
aplicam as penal idades de caráter moratôrio.

Art. 134 - São pessoalmente responsàveis pelos crêditos
correspondentes a obrigações tributarias resultantes de atos
prat icados com excesso de poder ou inflação de lei' contrato
social ou estatutosi

I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatârios r os PrePostos e

empregados i
III - os diretores' gerentes ou representantes

de pessoas jurldicas de direito privado.

Art. 135 - o sujeito passivo, quando convocado, fica
obrigado a prestar as declarações sol icitadas pela autoridade
administrativai quando esta julga-las insuficientes ou
imprecisas, poderâ exigir que sejam completadas ou esclarecidas.

§ 1o - A convocação'do contribuinte serà feita por
quaisquer dos meios previstos nesta Iei.

§ 2s - Feita a convocação do contribuinte, terâ ele o
prazo de 20 (vinte) dias para prestar os esclarecimentos
solicitados, pessoalnente ou por via postal, sob pena de que se
proceda ao lançamento de oficio' sem prejulzo da apl icação das
pena I idades legais cablveis.

Capi tu I o II

DO CRÊDITO TRIBUTÀRIO

§eção I

LANÇAMENTO

I
tributo independente:

jurldica dos atos
pr at icados pelos

ou terceiros, bem como da
seu objeto ou dos seus

II dos fatos efet ivamente



Art. 137 - O contriÜuinte serà
do tributo no domicl I io tributàrio, na
fami I iar, representante ou preposto.

notif icado do lançamento
sua pessoa, na de seu

§ 1O - Quando o municlpio permitir que o contribuinte
eleja domicl I io tributôrio fora de seu territôrio, a not ificação
far-se-â por via postal registrada, com aviso de recebimento.

§ 2o - A notificação far-se-â por edital na
irnpossibilidade da entre8a do aviso respectiva ou no caso de
recusa de seu recebimento.

Art. 138 - No lônçamento do tributo cabe recurso ao
Prefeito, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação.

Art. 139 A notificação de lançamento conterá:
- o endereço do imôvel tributÀrioi
- o nome do sujeito passivo' e seu

domicl I io tributÀrio;
- a denominação do tributo e o exerclcio a

que se refere I
- o valor do tributo, sua allquota e base

de càlculo;
- o prazo para recolhimento;
- o conprovante, para o ôrgão fiscal, de

recebimento pelo contÍibuintei

I
II

III

IV

VI

Art. 140 - Enquanto não extinto o direito
Municipal poderão ser efetuados lançamentos
por irregularidade ou erro de fato.

da Fazenda
omi t idos ouPüblica

viciados

Art . l4l - Atê o dia 10 (dez ) de cada nês os
serventuàrlos da justiça enviarão ao fisco municipal informações
a respeito dos atos relativos a imôveis, praticados no mês
anterior, tais como transcriçôes, inscrições e averbações.

Seção I I

SUSPENSÃO DO CRÊDITO TRIBUTÀRIO

concessao de noratôria serÀ objeto de lei
do Côdigo Tr ibutàr io Nacional.requ i s i tos

Art. 143 - O depôsito do montante integral ou parcial
da obrigação tributària poderà ser efetuado pelo sujeito passivo
e suspenderà a exigibitidade do credito tributàrio a partir da
data de sua efetivação na tesouraria municipal ou de sua
cons ignaçâo judicial.

Art. 144 - A impugnação, a defesa e o recurso
apresentados pelo sujeito passivo, bem como a concessão de medida
I iminar em mandato de segurança suspendem a ex igibi I idade do
crêdito tributÀrio, independentemente do prêvio depôsito'

Att. 142 - A
especial, atendidos os



Art. 145 - A suspensâo da exigibilidade do crêdlto
tributàrio não dispensa o cumprimento das obrigações acessôrias
dependentes da obrigação principal ou dela conseqüentes.

Art. 146 - os efeitos suspensivos cessam pela extinção
ou exclusão do crédito tributàrio, pela decisâo administrativa
desfavoràvel, no todo ou em parte, ao sujeito passivo e pela
cassaçâo da nedida liminar concedida em mandato de segurança.

Seção I I I

EXTINÇÃO DO CRÊDITO TRIBUTÀRIO

Art. 147 - Nenhum recolhimento de tributo ou penal idade

pecuniâria será efetusdo sem que se expeça o competente documento
de arrecadação rnunicipal, na forma municipal r oE forma
estabe leclda em regulamento.

Parâgrafo Ünico - No cêso
documentos de arrecadação municipal,
e administrst ivamente os servidores
emi t ido ou fornecido.

de expedição fraudulenta de
responderão civil' criminal
que os houverem subscr i tos '

Art, 148 - Todo pagamento de tributo deverà
efetuado em ôrgão arrecadador nunicipal ou estabelecimento
credito eutorizado pela Administração, sob pena de nulidade.

ser
de

Art. 149 - Ê facultado â Adninistração a cobrança em
conjunto de impostos e taxas, observadas as disposições
regu I amen t êr es .

n&o paSos
acresc i do

Art. 150 - o tributo e demais crêditos tributàrios se
na data do vencimento terão seu valor êtualizado e

de acordo com os seguintês critêrios:
I - o principal serà atualizado mediante

apl icação do coeficiente obt ido pela
divisão do valor nominal reajustado de
uma Unidade de Referência do
üuniclpio-URM no mês em que efetivôr o
paS,smento' pelo valor da mesma obriSação
no mês sêguinte aquele fixado para
pagamento;

II - sobre o valor principal atualizado eerão
aplicados:
a - nultas de l

t - 20% (vinte por cento) quando for
efetuôdo depois de decorridos atê
30 ( trinta) dias apôs o
vencimentoi

2 - 40Í (quarenta por cento) quando o
paganento for efetuado entre 3l
(trintE e un) a 60 (sessenta)
dias apôs o vencimento;



b

3 - 60lf (sessenta por cento) guando o
_pagamento for efetuado depois de
'decorridos msis de 60 (sessenta)
dias apôs o vencimento,

juros de mora & razâo de l% (hum por
cento) ao mês, devidos a partir do
mês de vencinentor considerados mês
qualquer fração.

que comportemr por
encargo financeiro

assumido o referido
terce i ros, estar por

total
dema i s

Art. 151 - o sujeito passivo terà direito I restituição
ou parcial das importâncias pa88s s tltulo de tributo ou
crêditos tributàrios, nos seguintes casos!

I - cobrança ou Pagamento esPontâneo de
tributo indevido ou en valor maior que o
devido, em face da legislação tributâria
ou de natureza ou circunstôncias do fato
gerador efet ivamente ocorr ido I

II - erro na identificação do sujeito passivo'
na determinação de allquota, no câlculo
do montente do dêbito ou na elaboração ou
conferência de qua I quer documento
relativo ao pagamento;

III - reforma' anulação, revogação ou
rescisão de decisão condenatôr i a.

t to - A restituição de tributos
sua naturezôr transferência do respectivo
somente será feita a quem prove haver
enc&rgo, oür Ílo caso de tê-lo transferido a
este expressamente autorizado a recebe-la.

§ Zo - A restituição total ou parcial dà lugar a
restituição na mesma proporção, dos juros de mora' penal idades
pecuniàrias e demais acrêscimos legais relativos ao principal'
executando-se os acrêscinos referentes a inflações de caràter
formal.

de t
Art. 152 - A autoridade a.dministrativa poderâ

rninar que a restituição se processe atravês de compensação.

r

parc
(cin

Art. 153 - o direito de pleitear a re§tituição totsl ou
al do tributo extingue-se com o decurso do prazo de 05
o) anos contados:

I - na hipôtese dos incisos I e II do Art.
133, de data de extinção do crêdito
tÍibutârioi

II - na hipôtese do inciso III do Art. 151' de
data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou transitar em
julga do a decisão judicial que tenha
re formado, anul ado, revogado ou
rescind ido a decisão condenatória.

anulatô
Art. 154 - Prescreve em 02 (doi s )

ia de decisão administrativa que denegar
anos a açao

ê restituição,

e

Parâgrafo Único - o Prszo de prescrição ê interrompido
pelo inlcio da ação iudicial, recomeçando o seu curso' por
metade, a partir da data da int imação val idanente feita ao
representante da Fazende Pübllce Municipal.



-.\
Art. 155 - o pedido de restituição serô feito a

autoridade administrativa atravês de requerimento da parte
interessôda que spresentarâ prova do paSsmento e as razões das
ilegalidades ou irreSularidades do crêdito.

prazo
defira

serâ rest i tulda dent ro de
contar da dec i são final

Paràgrafo único - A não restituiçôo no prazo definido
neste artigo implicarà, a partir de então' em atualizaçáo
monetÀria da quantia em questão e na incidência de juros não
câpitalizàveis de lX (hum por cento) ao mês sobre o valor
atu& I i zado.

Art. 156 - A importôncia
màximo de 30 (trinta) dias a
o pedido.

Art. 157 - sô haverà restituiçõo
importâncias apôs decisâo definitlva, na esfera
favoràvel ao contribuinte.

um
que

de qua i sque r
administrativa'

Art. 158 - Fica o Executivo llunicipal autorizado, a seu
critêrio, a conpensar dêbitos tributârios com crêditos llquidos e
certos, vencidos ou vincendos do sujeito pessivo contra ê Fszenda
Püblica, nas condições e sob as gêrantias que estipular.

Paràgrafo único - sendo vincendo a crêdito tributârio
do sujeito passivo, seu montante serâ reduzido de lÍ (hum por
cento) por cada mês que decorrer entre a data da compensação e a
do venc imento.

Art, 159 - Fica o Executivo Municipal eutorizado a
efetuar transação entre os suieitos passivos da obriSação
tributària, que mediante concessões mütua, inporte em terminação
do litlgio e conseqüente extinção do crêdito tributàrio' desde
que ocorra ao nenos uma das seguintes condições:

o I it lSio tenha como fundamento
obrigação tributÀria cuja expressão
monetària seja inferior ao valor de
0,5 (zero virgula cinco) de uma Unidade
de Referência do Municlpio - U. R. .

t

II I demora na solução do
onerosa para o municlpio,

Art 160 - Fica o Prefeito Municipal
conceder por despacho fundamentado, remissão total
crêd i to tributàrio' âtendendoi

litlgio seja

eutorizado
ou parcial

a
do

t-
II -

III -

IV-

a situação econômica do sujeito passivoi
ao erro ou ignorância escusàveis do
sujeito passivo, quando a matêria de
fato;
eo fato de ser a iaUrortância do crêdito
tributârio inferior ao valor de
0,5 (zero virgula cinco) de uma Unidade
de Referência do ltluniclpio - U. R. M,
as considerações de eqü idade
re lat ivamente as caracterlsticas pessoais
ou materiais do caso;



v - as condições peculiares a determinada
região do territôrio municiPal.

Parâgrafo ünico - Â concessão referida neste artiSo não
gera direito adquirido e serà revogada de oflcio senpre que
apure, que o beneficiârio não satisfazia ou deixou de satisfazer
as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos
necessârios a sua obtenção' sem prejulzo da apl icação das
penal idades cablveis nos casos de dolo ou simulaçõo do
beneficiârio.

§ Zo - ocorrendo
Art , 145, no tocante a
caracteri zação da falta.

o direito da Fazenda Publ ica Municipal
tributário decai apôs 05 (cinco) Enos,

a decadência' apl icam-se as norn&s do
apureção de responsabi I idade e a

constituir
cont&dos:

pfazo

Art,
o

§ 2o-

161
crêdito

I - da data em que tenha sido notificada ao
sujeito passivo qualquer medida
preparatôria indispensáve I ao lançamento;

II - do primeiro dia do exerclcio seguinte
aquele em que o lançamento deveria ter
sido e fe tuado;

III - da data em que se tornar definitiva a
decisão que houver anulado por vicio
formal o lançsnento anter iormente
efetuado.

§ 1o - Executado o caso do itern III deste artigo' o
de decadência não admite interrupção ou suspensÂo.

AÍt . 162 - A
prescreve en 05 (cinco)
definitiva.

para a cobrança do credito tributârio
contados da data de sua constituição

aç ao
ano s

§ 1o - a prescr i ç6o interrompe:
a - pela citação pessoal feits ao devedor i
b - pelo protesto judicial;
c - por qualquer ato iudicial que

constitua em mora o devedori
d - por qualquer ato inequlvoco, ainda

que extra-judicial ' Que importe em
reconhecimento do dêbito pelo devedor.

A prescr i ção se suspende:
a - durante o prazo de concessão da

moratôrie ate sua revoSação, em caso de
dolo ou simulação do beneficiário ou
de terceiro por aquele;

b - durante o prazo de concessão da
remissão atê sua revogação, ern caso de
dolo ou slmulação do beneficiârio ou de
terce i ro por aquelei

c - a partir da inscrição do dêbito em
dlvida at ivô por 180 (cento e

! oitenta) dias, ou atê a distribuiçâo da
execução fiscal se esta ocorrer êntes
de f indo aquele prazo.



Art i' 163 - ocorrendo a prescrição abrir-se-à inquêrito
administrativo para apurar as responsabi I idades na forma da lei.

Paràgrafo 0nico - A autoridade municipal ' qualquer que
seja seu cargo ou função e independentemente do vlnculo
empregat lcio ou funcional ' responderâ civi I ' criminal e
administrativamente pela prescrição de dêbltos trlbutârios sob
sua responsabi I idade, cumprindo lhe indenizar o Municlpio do
valor dos dêbitos prescritos.

Art. 764 - As importâncias relativas ao montante do
crêdito tributârio depositados na repartição fiscal ou
consignados judicialmente para efeito de discussão, serã,o, apôs
decisão irrecorrlvel, no total ou em parte restituldas de oficio
ao impugnante ou convert idas em renda a favor do Municlpio.

Art.
administrativa
i so I adanent e :

I - declare a irregularidade de sua
constituição;

II - reconheça a inexistência da obrigação
que lhe deu origem;

III - exonere o sujeito passivo do cumprimento
da obr igação;

IV - declare a incompetência do sujeito ativo
para exigir o eumprimento das obrigações.

§ 1o - Ext inguem o crêdito tributôrio:
a - a decisão administrativa irreformâvel,

assim atendida a definitiva na ôrbita
administrat iva que não mais possa ser
objeto de ação anulatôria;

b - a decisão judicial passada em julgado.

§ Zo - Enquento não tornada definitiva a decisão
administrat iva ou passada em julgada a decisôo judicial 

'cont inuarà o sujeito passivo obrigado nos termos da leBislação
tributaria, ressalvadas as hipôteses de suspensão da
exigibilidade do credito' previstas no Art. 144.

§eção IV

EXCLUSÃO DO CRÊDITO TRIBUTARIO

165 - ExtinSue o credito tributàrio a decisâo
ou judicial que expressamente, em conjunto ou

Ârt, 166 - A exclusão do crêdito
o cumprimento das obrigações acessôrias
principal ou dela conseqüentes.

tributàrio
dependentes

não
dadispensa

obr i gação

Art. 167 - A isenção, quando concedida em função do
preenchimento de determinadas condições ou cumprimento de
requisitos, dependerà de reconhecimento anual pelo executivo'
antes da expiração de cada exerclcio, mediênte requerimento do
interessedo em que prove enquadrar-se nas situações exiSidas pela
lei concedente.



Parâgrafo único - Quando deixarem de ser cumpridas as
exigências determinadas na lei de isenção condicionada a prazo ou
a quaisquer outros encargos ' a autoridade adíninistrat iv8,
fundamentadamente, cancelarà o despacho que reconheceu o
beneflcio,

Art. 168 - A anistia, quando não concedida em caràter
geral, e efetivada, em cada casor por despacho do Executivo em
requerimento no qual o interessado faça prova do preenchimento
das condições e do cumprimento dos requisitos previstos en lei
para sua concessôo.

Paràgrafo Ünico - o despacho referido neste artigo não
gera direito adquirido e serà revogado de oficio sempre que o
beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições
ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a
concessão do favor, cobrando-se o crêdito acrescido de iuros de
mora.

Ârt. ló9 - A concessão da anistia implica em perdão da
infração, não constituindo esta antecedente para efeito de
inposição ou graduação de penal idades por outras infrações que
qualquer natureza a ela subseqüentes cornetidas pelo sujeito
passivo beneficiado por anistia anterior.

Seção V

INFRÁÇÕES E PENALIDADES

Àrt. 170 - os contribuintes que se encontrarem em
dêbito para a Fazenda Püblica Municipal não poderão dela receber
quant ias ou crêditos de qualquer natureza nem part icipar de
I icitações pübl icas ou administrat ivas para fornecimento de
materiais ou equipamentos, ou realização de obras e prestação de
serviços aos ôrgãos da Administração llunicipal direta ou
indireta, bem como gozarem de quaisquer beneflcios fiscais.

Ârt. l7l - Independente,nente dos Iimites estabelecidos
nesta lei, a reincidência em infraçâo da mesma natureza
punir-se-à com multa em dobro, e' cada nova reincidência,
aplicar-se-â essa pena acrescida de 20Í (vinte por cento).

Art. 172 - o contribuinte ou responsàvel poderÀ
apresentar denüncia espontânea de infração, ficando exclulda a
respective penal idade desde que a falta seja corriSida
imediatamente ou, se for o cEso' efetuado o paSamento do tributo
devido, atualizado e com os acrêscimos legais cablveis, ou
depositada a importância arbitrada pela autoridade administrativa
quando o nontante do tributo dependa da apuração.

§ 1o - Não se considera espontânea a denüncia
apresentada após o inlcio de qualquer procedimento administrstivo
ou nedida de fiscal ízação relacionados com a infração,

§ Zo - A apresentação de documentos obrigatôrios a
administração não importa em denuncia espontânea, para os fins do
di sposto neste artiBo.



Art 173 - Serão punidas:
I - com nulta de lO (dez) vezes o valor de

de referência quaisquer Pessoa 'independentemente de carSo' oflcio ou
função, ministêrio, atividade ou
profissão, que embaraçarem' eludirêm ou
dificultaram a açâo da Fazenda Municipal;

II - com multa de 15 (quinze) vezes o valor
de referência quaisquer pessoas, flsicas
ou jurldicas, que infrinSirem dispositivo
da legislação tributÀria do Municlpio'
para os quai s não tenham s ido
especificados as penal idades prôprias.

Att. 174 - Sõo considerados crimes de sonegação fiscal
a pratica pelo sujeito passivo ou Por terceiros em beneficio
daquele, dos seguintes atos:

I - prestar declaração falsa ou omitir' total
ou parclalmonte, informação que deva ser
produzida a sgentes do fisco' com
intenção de eximir-se, total ou
parcialmente, do pagamento de tributo e
quaisquer outros adicionais devidos por
lei;

II - inserir eleoentos inexatos ou omitir
rendimentos ou operações de qualquer
natureza ou documentos ou livros erigidos
pelas leis fiscaisr com a intenção de
exonerar-se do pagamento de tributos
devidos a Fazenda Pübl ica lrlunicipal;

IV - fornecer ou emitir documento§ Sraciosos
ou maiorar despesas com o objetivo de
obter dedução de tributos devidos da
Fazenda Públ ica lluniciPal.

Titulo II

DO PROCEDI}IENTO FISCâL TRI BUTÀR I O

Cap i tu lo I

DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÀRIA

Seçõo I

CON S ULTA

Art. 175 - Ao contribuinte ou resPonsâvel
o direito de efetuôr consulta sobre interpretações e
legislação tributâria, desde que feita antes da ação
obediências as normas aqui estabelecidas.

assegurado
apl icação da
fiscal e em

e



Art. 176 - A consulta serà dirigida ao titulaÍ da
Fazenda Municipal com apresentação clara e precisa do caso
concreto e de todos os elementos indispensâveis ao entendimento
da situação de fato' indicados os dlspositivos legai
s instrulda, se necessàrio, com documentos.

Art. 177 - Nenhum procedimento fiscal serà
sujeito passivo, em relação a espêcie

t rami tação da consulta

promov i do
consu l t &da ,con t ra o

durante a

Paràgrafo único - Os efeitos previstos neste artigo não
se produzirão em relação as consultas meramente protelatôries'
assim entendidas as que versem sobre dispositivos claros da
legislação tributÀria ou sobre tese de direito jâ resolvida por
decisão administretiva ou judicial definitiva ou passada em
julgado,

Art. 178 -
admi nistração ' salvo
pe lo contribuinte.

180 - A formu I ação
cobrança de t r ibutos

consu I ta serÀ respeitada pela
e I ementos inexatos fornecidos

da consulta não terâ efeito
e respect ivas atual izações e

resposta
baseada

A
se

a
em

Art. 179 - Ne hipôtese de mudança de orientação fiscal,
a nova orientação atingirâ todos os casos, ressalvando o direito
daqueles que anteriormente procederam de acordo com a orientação
vigente atê a data da modificaçôo.

Paràgrafo 0nico - Enquanto o contribuinte' proteBido
por consulta, não for notificado de qualquer alteração posterior
no entendinento da autoridade administrat iva sobre o mesmo
assunto, ficarâ amparado em seu procedimento pelos termos da
respostâ a sua consu I t a.

Ar t .

suspens ivo da
pena I i dades .

Parà8rafo único - o consulente poderâ evitar a oneração
do dêbito por multa, juros de mora e correção monetária efetuando
o seu paganento ou o prêvio depôsito administrat ivo das
importâncias que se indevidas, serão restituldas dentro do pÍazo
de 30 (trinta) dias contados da notificação do consulente'

Art, 181 - A autoridade administrstiva darà resposta â
consulta no prazo de 60 (sessenta) dias.

Paràgrafo único - Do despacho proferido em processo de
consulta caberÀ pedido de reconsideração, no prazo de l0 (dez)
dias contados da sua notificaçâo, desde que fundamentado em novas
alegações.

seção I I

FrscALlzAÇÂo

Art. lA2 - Compete a Administraçiio Fazendâria
Municipal, pelos ôrgãos especializados, a fiscal izaçáo do
cumprimento das normas da legislação tributâria.



§ to - Iniciada a f iscal ízaç-ao ao contribuinte, terão
os agentes fazendârios o prazo de 30 ( trlnta) dias para
conclui-la, salvo quando estejam ele subnetido a regime especial
de fiscalização.

parâgrafo
titular
f ixado,

pessoas
inclusive

prester â
d i sponham,
terceiros:

Art. 184 - A autoridade administrativa terà anpla
faculdade de fiscalização, podendo, especiElmente:

I - exigir do sujeito passlvo a exibição de
livros comerciais e fiscais e documento§
em geral, bem como sol icitar o seu
comparecimento a repart i ção competente
para prestar infornações ou declarações;

II - aprender livros e documentos fiscais, nas
condições e formas definldas nesta leii

I I I - fazer inspeções, vistorias, levantanentos
e aval iações nos locais e
estabe lecimentos onde se exerçam
at ividades passlveis de tributaçõo ou nos
bens que const ituarn matêria tributàvel.

Art. 185 - A escrita fiscal ou mercantil, com omissão
de formal idades legais ou intuito de fraude fiscal , serà
desclassificada e facultado â Âdministração o arbitramento dos
diversos valores.

Art. 186 - o exame de I ivros, arquivos, documentos,
papéis e efeitos comerciais e demais diligências da fiscalização
poderão ser repetidos' em relação a um mesmo fato ou perlodo de
tempo, enquanto não extinto o dlreito de proceder ao lançsmento
do tributo ou da penalidade' ainda que jâ lançados e pa8os.

§ 2o - Havendo justo motivo' o prazo referido no
anterior poderà ser prorrogedo' nediante despacho do

da Fazend& Públ ica Municipal pelo perlodo por este

Art. 183 - A fiscalização serà exercida sobre todas Es
sujeitas a cumprimento de obriSações tributârias'
aquelas imunes ou isentas.

Art. 187 - Mediante intimação escrita, são obrigados a
autoridade administrativs todas as informações de que
em re lação aos bens, negôcios ou at ividades de

os tabe I iães, escr ivães e demai s
serventuâr ios do oflcio;
os bancos, caixas econômicas e demais
instituições f inance i ras;
as empresas de administração de bens;
os corrêtores, leiloeiros, despachantes
e oficiais;
os i nven t ar iantes ;
os slndicos, comissàrios e liquidatàrios.
quaisquer outras ent idades ou pessoas que
em razão de seu cargo, oflcio, função'
ministêrio, atividade ou profissão
detenham eÍn seu poder, a qualquer tltulo
e de qua lquer forma, informações
necessàr ios ao f i sco.

I

II

III
IV

v
VI

VI I



t

do
da
de
ou
na

Parâgrafo
abrange a prestação
o informante este ja

tl'
Onico - A obriSação prevista neste artigo não
de informações quanto a fatos sobre os quais
legalmente obrigado a guardar segredo.

Art. 188 - Independentemente do disPosto na legislação
criminal, ê vedada a divulgação' par& quaisquer fins' por parte
de prepostos da Fazenda Püblica Municipal, de qualquer informação
obtida em razão de oficio sobre a situação econômico-financeira e
sobre a naturezê e estedo dos ne8ôcios ou atividades das pessoas
suj e i tas a fiscal ização.

§ l_q - Executam-se do disposto neste artiSo unicamente
as requisiçôes de autoridade judiciâria e os casos de prestação
mütua de assistência para fiscal izaçío de tributos e permuta de
informações entre este e a União, Estados e outros Municlpios.

§ 2q - A divulgação das informaçôes obtldas no erame de
contês e documentos constitui falta grave sujeita a penal idade da
legislação pert inente.

Art. 189 - As autoridades de Administração Fiscal
Ír{uniclpio, atravês do Prefeito, poderão requisitar auxl I io
forca pübIica, federal, estadual ou municipal, quando vltimas
embaraço ou desacato no exerclcio das funções de seus aSentes'
quando indispensàvel a efetivação de medidas previstaa
leBislação tributària.

§eção I I I

CERT I DÕES

Art. 190 - A pedido do contribuinte, e
dêbito serà fornecido certidão neSat iva dos tributos
nos termos do requer ido.

não havendo
municipais,

Art. l9l - A certidão serà fornecida dentro de lO (dez)
dias a contar da data de entrada do requerimento na rePart ição'
sob pena de responsabi I idade funcional,

Act. 192 - Terâ os aesmos efeitos da certidão negativa
a que resaalvar a existência de crêditos:

I - não venc i dos i
II - em curso de cobrança executive com

efet ivação de penhora i
III - cuja exigibilidade esteja gu§pensa.

Art. 193 - A certidão negativa fornecida não exclui o
direito da Fazenda Püblica Municipal exi8lr' a gualquer ternpo, os
dêbitos que veriham a ser apurados.

Art. 194 - o Municlpio não celebrará contrato, aceitarà
proposta em concorrência publ ica' concederà I icença para
construção ou reforna e habi te-se nem aprovarâ planta de
loteamento sem que o intefessado faça pÍoYa' por cert idão
negativa, da quitação de todos os tributos devidos a Fazenda
Pública Municipal, relativos ao objeto em questão.



I

Art. 195 - A certidão ne8at iva expedida com dolo ou
fraude que contenha erro contra a Fazenda Pübl ica MuniciPal 

'responsabi I iza pessoalmente o funcionàrio que a expedir Pelo
pêgamento do credito tributôrios e juros de mora acrescidos.

Paràgrafo único - o disposto nêste srtigo não exclui a
responsabi I idade civil, criminal e administrativa que couber e ê
extensivo I quantos colaborarem Por ação ou onissão, no erro
contra a Fazenda Püblica Municipal.

Seção IV

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

Art. 196 - As importâncias relativas a tributos e seus
acrêscimos, bem como a quaisquer outros dêbitos tributàrios
lançados mas nôo recolhidos, constituem dlvida ativa I partir da
data de sua inscrição regular.

Parâgrafo único - A fluência de juros não exclui
para os efeitos deste artigo, a liquidez do crêdito'

Art. 197 - A Fazenda Pübtica Municipal inscreverà em
dlvida at iva a part ir do primeiro dia üt i I do exerclcio seguinte
&o lençêmento dos dêbitos tributÀriosr os contribuintes
inadimplentes com as obr igações.

incidirão
venc i ment o

§ to - sobre os dêbitos
correção monetár ia, multa
dos mesmos.

inscri tos em dlvida at iva
e juros, a contar da date do

§ Zo - No caso de dêbito com
considerar-se-à data de vencimento, para
aquela da primeira parcela não paga.

§ 3o - os dêbitos serão cobrados
sua execução.

amigave lmente antes de

pagamento
efe i to de

parce Iado,
inscrição,

Art. 198
êutenticado pela
obritatoriemente:

o termo de inscrição em dlvida ativa,
autor idade competente, i nd i carà

o nome do devedor, dos co-responsâveis e,
sempre que conhecido, o domicllio ou
residência de um e de outrosi
o valor originàrio de dlvida, bem como o
termo inicial e a forna de calcular os
juros de mora e demais encarSos Previstos
em lei i
a origem, a natureza e o fundamento legal
da dlvida;
a indicação de estar a dlvida sujeita a
at ua I i zação mone t àr i a , bem como o
respect ivo fundamento legal e o termo
inicial para o càlculo;
ê dats e o nümero da inscrição no livro
de dlvlda at i va;

I

It

tIt

IV



vI sendo o caso, o nümero do processo
administrativo ou do auto de infração' se
neles estiver apurado o valor da dlvida.

§ 1o - A certidão conterà, alêm dos requisitos deste
artigo o indicação do livro e da folha de inscrição.

§ 2o - O termo de
at iva poderão ser preparados
mecânico ou eletrônico.

lns cr lçeo e a
e numerados

cert idão, de
por proce s so

dlvida
manua I ,

Art. 199 - A omissão de quaisquer dos requisitos
previstos no artigo anterior ou o erro a eles relativo são causas
de nul idade da inscrição e do processo de cobrança dela
decorrente, mas a nul idade poderà ser sanada até decisão judicial
de primeira instância, mediante substituição da certidão nula,
devolvido 80 sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para
defesa, que somente poderâ versar sobre a parte modificada.

critêrio
do Art
mensa i s

§ to
reque r imento do
dlvida,

- o par ce I amen t o
i nteressado, o que

concedido med i ant e
no reco I h imento da

Art. 2OO - O dêbito inscrito em dlvida at iva' a
do ôrgão fazendàrio e respeitado o disposto no item I,

150, poderà ser parcelado em atê l0 (dez) pagamentos
e sucessivos.

sô serà
imp I i carà

§
data f ixada
demais e na
renovaçôo ou

at iva

2o - o não pagamento de quaisquer das prestações
no acordo, importârâ no vencimento antecipado

imediata cobrança do crêdito' ficando proibida
novo parcelamento para o mesmo dêbito.

na
das
sua

Art. 2O1 - Não serão inscritos em divida ativa os
dêbitos constituldos antes da vigêncie desta lei, cujos velores
atual izados sejam inferiores a O5 (cinco) Unidade de Referência
do Municlpio - U.R.tt{..

Art. 202 - No calculo dos dêbitos inscritos em divida
serão desprezadas as frações de centavos.

Cspitulo

DO PROCE§§O F I SCAL

II

Art, 2O3
exigência a instaurarà

Paràgrafo
menc i onarà :

TRIBUTÀRIO

Seção I

I MPUGNAÇÃO

A impugnação terÀ efeito suspensivo da
a fase contraditôrio do procedimento.

\

0nico A impugnação do I ançanento



- a autoridode julgadora a quem ê dirigida;
- a qual ificação do interessado e o

endereço parê int imaçõo i
- os motivos de fato e de direito em que se

fundamen t a ;
- as di I igênciae que o sujeito passivo

pretenda sejam efetuada, desde que
justificadas as suas razõesi

- o objetivo visado.

Art. 204 - O impuSnador serâ notificado do despacho no
prôprio processo medi&nte asslnatura ou por viê postal registradê
ou ainda por edital quando se encontrar em local incerto ou não
sabido.

Art. 2O5- Na hipôtese da impugnação ser julgada
improcedente r os tÍibutos e penal idades impugnados serão
atual izados monetariamente e acrescidos de multas e juros de
nora, ê partir da data dos respect ívos vencimeotos, quando
cablveis.

§ to - o sujeito passivo poderà evitar a apl icação dos
acrêscimos na forma deste artlgo, desde que efetue o prêvio
deposito administrativo, na tesourariê do lrluniclpio, da quantia
total exigida.

§zo
pass ivo arcar&

- Julgada improcedente a impugnaçâo' o sujeito
com as custa processuais que houver.

Art. 206 - Julgada procedente a impugnaçõo, serão
restituldas ao sujeito passivo, dentro do prazo de 30 (trinta)
dias contados do despacho ou decisão, as importâncias acaso
depositadas, atuêlizadas monetariamente a partir da data em que
efetuado o depos i to.

Seção I I

AUTO DE I NFRAÇÃO

Art. 2O7 - As ações ou onissões que contrariem o
disposto na legislação tributâria serão, atravês de fiscalização,
objeto da autuação com o fim de determinar o responsÀvel pela
infração verificada, o dano causado ao Municlpio e seu respectivo
valor, aplicar âo infrâtor a pen& correspondente e proceder-se,
quando for o caso, no sentido de obter o ressarcimento do
referido dano.

Art, 2OB - o auto de infração serâ lavrado por
autoridade administrat iva competente e conterâi

I - o local, a data e a hora da lavratura;
II - o nome, o endereço do infrator e de seu

estabelecinento, com a respect iva
inscr i ção, quando houver;

III - a descriçõo clara e precisa do fato que
constitui a infração e, se necessàrio, as
circunstâncias pert inentes ;

a
b

c

d

e

I



IV

vl

VI I

vl I I

a citação expressa do dispositivo legal
iofringido e do que define a infração e
comina a respect iva penal idade;
a referência a documentos que serviram de
base a lavratura do auto;
a int imação parê a apresentaçõo de defesa
ou pagamento do tributo, dentro do ptazo
de 20 (vinte) dias, bem com o calculo com
os acrêscimos legais, penal idades e/ol
at ua I i zação ;
a assinaturs do aSente atuante e a
indicação de seu cargo ou função;
a assin&tura do sutuado ou infrator ou a
menção da circunstância de que não pode
ou se recusou a assinar,

de

§ to - As incorreções ou omissôes verificadas no auto
de infração não constituem motivo de nulidade do processo, desde
que do mesmo constem elementos suficientes para determinar a
infração e o infrator.

§ Zo - Havendo reformulação ou alteração do
serâ devolvido ao contribuinte autuado o

autuantes o
oi to) horas

auto
prazo de

§ :o - A assinatura do autuado poderâ ser aposte no
auto, simplesmente ou sob protesto, e, em nenhuma hipôtese'
impl icarâ em confissão da falta argüidas' nem sua recusa
agravarà a infração ou anularâ o auto.

Art. 2O9 - Apôs a levratura do auto' o autuante
inscrevera, em livro fiscal do contribuinte' se existente, termo
do qual devera constar relato dos fatos, da infração verificada,
e menção especificada dos documentos apreendidos' de modo a
possibilitar a reconstituição do processo.

i n f ração,
defesa.

Art. 210 - Lavrado o êuto, têrão os
obrigatôrio e improrrogÀvel de 48 (quarenta e
entregar copia do mesno ao ôrgão arrecadador.

disposto
item I do

prazo
para

neste
Ar t .

Parâgrafo único - A infringência do
sujeitara o funcionàrio as penal idades doert i80

173.

Art. 2ll - Conformando-se
infraçâo e desde que efetue o pagamento
dentro do prazo de 20 (vinte) dias
lsvratura, o valor das multas' exceto a
de 50Í (cinqüenta por cento).

autuado com o auto de
das importânc ias exigidas
contados da respect iva

moratôr i a, serà reduzido

o

Art. 212
cancelado a multa
&dministrativa.

Nenhum auto de infração serà
fiscal sem prêvio despacho

arquivado nem
da autor idade



Seção I I I

TERMO DE APREENSÃO

Art. 213 - Poderôo ser apreendidos bens rnôveis,
inclusive mercadorias, existentes em poder do contribuinte ou de
terceiros, desde que constituam prova de infração da legislação
tributâria.

Parà8rafo Onico - A apreensão
ou documentos quando const ituam prova
adul teração ou falsificaçõo.

Art. 215 - A restituição
apreendidos será feita mediante recibo
quant ias exigidas, se for o caso,

pode
de

compreender I i vros
fraude, simulação,

Art. 214 - A apreensão serà objeto de lâvratura de
termo prôprio, devidamente fundamentado, contendo a descrição dos
bens ou documentos apreendidos, com indicaçõo do lugar onde
ficarem depositados e o nome do depositàrio, se for o caso, alêm
dos demais elementos indispensâveis a identificaçâo do
contribuinte e descrição clara e precisa do fato e a indicação
das disposiçôes legais.

dos
e

documentos e
contra depôs i t o

bens
das

Art. 216 - os documentos apreendidos poderão, &
requerimento do sutuado, ser-lhe devolvidos, ficando no processo
côpia do inteiro teor ou da parte que deva fazer prova' cEso o
original não seja indispensâvel a este f im.

Art. 217 - Lavrado
apreensão, por esses mesmos
int imado a recolher o dêbito,
ou apresentar de fesa.

infração ou o termo de
será o sujeito passivo
que lhe for determinado

o auto de
document os

cumpr i r o

Seção Iv

DEf'ESÂ

Art. 218 - o sujeito passivo poderà contestar a
exigência fiscal, independentemente do prêvio depôsito, dentro do
prezo de 20 (vinte) dias contados da int imação do ôuto de
infração ou do termo de apreensão, mediante defesa por escrito,
alegando toda a matêria que entender ütil e juntando os
documentos comprobetôrios das razões apresentadas.

parte
essa

Art, 219 - O sujeito passivo poderâ conformando-se com
dos termos da autuaçôo, recolher os valores relativos a

parte ou cumprir o que for determinado pela autoridade
fiscal, contestando o restante.

Art. 220 - A defes& serà dirigid& ao titulsr da Fazenda
Pübl ica Municipal , constarâ de pet ição datada e ass inada pe lo
sujeito passivo ou seu representante e dever* ser aconpanhada de
todos os elementos que lhe servirem de base.



Art. 221 - Anexada a defesar serâ o processo
encaminhado ao funcionário autuante ou seu substituto para 9u€r
no prazo de l0 (dez) dias, prorrogàveis a critêrio do titular da
Fazenda Pübl ica lt{unicipal, se manifeste sobre as razões
oferecidas.

Art. 222 - Na hipôtese de auto de infração,
conformando-se o autuado com o despacho da autor idade
administrativa e desde que efetue o paSsmento das importâncias
exigidas dentro do prazo para interposição de recurso, o valor
das multôs serà reduzido ern 25Í (vinte e cinco por cento) e o
procedimento t r ibutàr io arquivado.

Art. 223 - Apl icam-se á defesa, no que couberen, as
normEs re I at ivas á impugnação.

Seção V

I)I I, IGÊNC I AS

Att. 224 - A autoridade adrninistrativa deterninarà, de
oflcio ou a requerimento do sujeito passivo, de qualquer
instância, a real izaçáo de perlcias e outras diligências' quando
as entender necessârias, fixando-lhes prazo e indeferirÀ as que
considerar prescindlveis, impraticÀveis ou protelatôrias.

Parâgrafo Onico - A autoridade administrat iva
determinarà o aSente da Fezenda Pübl ica Municipal e/ou perito
devidamente qual ificado para a real ização das di I igências.

Art. 225 - o sujeito passivo poderâ participar
di I igências, pessoalmente ou atrevês de seu preposto
representante legal, e as alegações que fizer serão juntadas
processo para serem apreciados no julgamento.

das
ou
êo

Art. 226 - As diligências serão real izadas no prazo
máximo de 3O (trintE) dias prorrogâveis a critêrio da autoridade
administrativa e suspenderão o curso dos demais prazos
processuais.

seção vI

PRIITIEIRA INSTÂNCIA ADi{INI STRATM

AÍÍ. 227 - As impugnações a lançamentos e es defesas de
a.utos de infração e de termos de apreensão serão decididasr em
Primeira Instôncia Administrativa' pelo titular da Fazenda
Püb I ica Municipal ,

ParÀg,rafo Bnico - A autoridade iulgedora terâ o pÍazo
de 6O (sessenta) dias para proferir sua decisão, contados da data
do recebimento da inpuSnação ou defesa.



IV

Art. 228
f i scal -administrat ivo:

I

II

III

Cons idera-se iniciado o procedimento

- com a impugnação, pelo sujeito passivo
de lançamento ou ato administrat ivo dele
decorrente;

- com a lavratura do termo de inicio te.-.
fiscal izaçáo ou int imação escrita para
apresentar livros comerciais ou fiscais e
outros documentos de interesse para a
Fazenda Püb I ica lrlunicipal;

- com a lavratura do termo de apreensâo de
livros ou de outros documentos fiscais;

- com a lavratura de auto de infração;
- com qualquer ato escrito de agente do

fisco, que caracteriza o inicio do
procedimento pare epuraçÃo de infraçào
fiscal, de conhecimento prêvio do
fiscalizado,

possuidora de
a autor idade
di I igência e

Art. 229 - Findo o prazo para produção de provas ou
perempto o direito de apresentar a defese, a autoridade julSadora
proferira decisâo no prazo de 20 (vinte) dias.

Paràgrafo único - §e não se considerar
todas as informações necessârias a sua decisão'
administrat iva poderà converter o processo em
determinar a produção de novas provas.

Art. 230 - Não sendo proferida decisão no prêzo le8al'
nem convert ido o julgamento em di I igências, poderà I Parte
interpor fecurso voluntÀrior como se fora julgado procedente o
âuto de infração ou improcedente a impugnação contra o
lançamento, cessando, com a interposição do recurso, a jurisdição
da autoridade de primeira instância.

Seçõo vI I

SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINI STRATIVA

Art.
recurso parê a

§ to

§

231 - Das decisões de primeira instância caberà o
instânc ia administrêt iva superior:

I - voluntàrio, quando requerido pelo sujeito
passivo no prazo de 20 (vinte) dias a
contar da notificaçáo do despacho quando
I ele contrarias no todo ou em partei

II - de oficio, I ser obriSatoriamente
interposto pela autoridade julSadora,
imediatamente e no prôprio despacho,
quando contrariar' no todo ou em psrte'
ao Municlpio, desde que a inportôncia em
litlgio exceda a 200 (duzentas) vezes o
valor de referência definida no Art.
239 ,

- o recurso terà efeito suspensivo.

20 - Enquanto não interposto o recurso de oflcio'
produz i rà ef êito.dec i são nao

a



Art. 232 - A decisão'
superior, serà proferida no prazo
contados da data do reconhecinento
a not i f icação do despacho as
prlmeira i ns tânc i a.

art igo
juros e

na instôncia administrat'iva
màximo de 9O
do processo,

moda I i dades

( noventa ) ^ dlas,
apt icanáo-Jd para

previstas pêrê a

Paràgralo 0nico - Decorrido o prazo definido neste
que tenha sido proferida a decisão, não serão computados
atual ização nonetâria I partir dessa data.

Art. 233 - A segunda Instânciê
reôpresentada pelo Prefeito Hunicipal.

Administrat iva serà

Art. 234 - o recurso voluntàrio poderà ser impetrado
independentemente de apresentação da Sarantia de instância.

DISPOSIÇÕES GERAI S

Art. 235 - §ão definitivas as decisões de qualquer
instôncie, uma vez esgotado o prazo legal para interposição de
recursor salvo se sujeitas a recurso de oflcio.

Art. 236 - Não se tomarà qualquer medida contra o
contribuinte que tenha agido ou paSo tributo de acordo com
decisão edmlnistrativa ou judicial transitada em julgado' mesmo
que poster iormente modificada.

Art, 237 - Todos os atos relativos a matêria fiscal são
gratificados dentro dos prazos fixados na\le8is lação tributâria.

§ to - os prazos serão contlnuos, excluldos no seu
computo o dia do inicio e incluindo o do vencimento.

§ Zo - os prazos somente se iniciam ou vencem em dia de
expediente normal na Prefeitura ou estabelecimento de credito,
prorrogando-se r se necessârio' atê o primeiro dia ütil §eguinte.

Art. 238 - Cons ideram-se integradas I presente
Tebelas dos Anexos que a ôcompanham.

Lei ês

Art. 239 - Fica mant ida a Unidade de Referência
Municlpio - U.R.It. ' de Chapad6o do Cêu, criada pela Lei
No.004/93, de 24 de fevereiro de 1.993' que terâ o valor de 02
(duas) UFIR (Unidade Fiscal de Referência) diàriasr Pâra ser
apl icada nas cobranças das Taxas' Impostos e tt{ultas, dos serviços
fornecidos â comunidade, pela Prefeitura Municipal.

Parágrafo 0nico - Caso seja extinta a UFIR (Unidade
Fiscsl de Referência), fica o Chefe do Poder Execut ivo autorizado
a baixar Decreto' alterêndo a Unidade de Referência Írluniclpio
URM, de Chapadão do Cêu, para acompanhar o novo referencial
estabe lec ido pe lo Governo Federa I .



Ârt . 240 -
por decreto do Che fe

serÀ regulamentada, no que
Execut ivo lrlunicipal .

Esta Lei
do Poder

coube r ,
:'",

Art, 241 - Esta Lei entrarà
publ icação, revogadas as disposições em

em vigor na data de sua
con t ràr i o.

de Goiês,
Prefeitura

em 14 de de z emb ro
lr{un i c i pa I de Chapadão do Cêu ' Es t ado
de 1993.

Âlberto Rodr ígues da Cunha
Pre fe i to Municipel

I rome s
Secre tÀr io de

Fernandes de Ol ive i ra
Administração e F i nançss



ANEXO I

TABELA PARA COBRANÇA DO IMPOSTO
NATUREZA

Atividade constantes da Lista do Art, 41.
I - Trabalho pessoal do profissional

autônono de nlvel universitârio
2 - Trabalho pessoal do profissional

âutônomo de nlvel mêdio
3 - Trsbalho pessoal dos demais

prof iss ionai s autônomos
Banhos ' duchas
I tens 19 e 2O
Diversões púb I icas
Despachêntes...
Bi lhares poÍ estabelecimento
Itens 34r 53, 57' 58' 59 e 62
'.trÉnsporte e comunicação de natureza
intermunicipal, quando real izada por
au t ônomos

11- Demais itens da lista

SOBRE §BRVIçO§ DE QUALQUET

Al lquota
percentual Em URItl.
s/ o preço
do serv i ço

120

80

50
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-

5%
3%

to%
zo
10

5%

5%



ANEXO I I

TABELA PARA COBRANçA DA TAXA DE
FUNC I oNAl.{ENTo DE

LICENÇA RELATIVA A LOCALIZAÇÃO E
E§TABELEC I MENTOS

===========
Ao ano
U. R. M.

1

z

I

1.

1.

1.

1,
1.
1.
t.
l.

l.
1.
l.

,0
,0
,o
,0
,8

,5
,5
,5

I NDOSTR I A
1 . 1-Premo I dados

ocupado . .
I . 2-§errar ia por
1 . 3-Ca I cados por
I .4-Cereal ista

ocupado..
1.5- arcenaria e

ocupado.
I .6-Lat iclnios

ocupado..

de cimento

ml ocupado . .

ml ocupado . .
e s imi I ares

s imi lares por

.:.'i'i,i':":

por ml

:::.
por ml

ml

por ml

o cupado
por ml

1.7-Bebidas e similares por n
1.8-serralheria e s imi lares

5

5
8

0

0

0
0

0

0

9

5

1

II

0,
0,
0,

1

1

I,

I,
o,

0,

ocupado l.
. 9-Cerâmi cas e s ini lares por ml

o cupado
1O-Fabricação de naquinas e aparelhos

por ml ocupado
11-Confecções e simi lares por ml

ocupado
12-Dest i larias e simi lares por ml

o cupado
l3-Fumo e similares por ml ocupado . .

l4-Gràficas e similares por ml ocupado
ls-cesso e similares por ml ocupado
16-Sorvetes e similares por nl ocupado
l7-Torrefação e moagem de cafê por ml

o cupado
l8-Construção civil por ml ocupado . .
1g-Padaris e similares por ml ocupado
20-Demais at ividades industriais não

enquadradas nos i tens anteriores,
por ml ocupado

1

1

1

1

0

0
I
I

1,5

COMÉRCIO
2.l-Bares e lanchonetes por ml ocupado
2.2-Restêurantes e churrascarios por nl

o cupado
2.3-supermercado, armazêns e me rcear i as

por ml ocupado
2.4-Lojas de materlais de construção

por ml ocupedo
2.5-Lojas de tecidos, confecções,

aviamentos e armarinhos por ml
ocupado

2, 6-Bazares por mI ocupado
2.7-Farmâc iês e produtos veterinàrios

por ml ocupado

1'5

l r8

1'8

1'8

01

0 I
2,O



2.8-Relojoarias e joalherias por ml
o cupado

2,9-Lojas de môveis e eletrodomêsticos
por ml ocupado

2, 1O-Lojss de discos, fitas e simi lares
por ml ocupado

2. 1 l-Açougue por ml ocupado
2.12-Floricultura por mI ocupâdo
2.13-Quiosques, botequins por ml ocupodo
2.14-Lojas de produtos aSrlcolas e

sacar i as por ml ocupâdo
2.[S-Loja de artiSos religiosos por ml

o cupedo
2.16-Vidraçaria por ml ocupado
2.17-Loja de art igos desport ivos e

recreat ivos por nl ocupado
2.18-ôtica e material fotogràfico por ml

ocupado
2.19-Loja de velculos, trêtores e

implementos agrlcolas por ml
o c upado

2. 20-Lojas de peças e acessôr ios paÍa
velculos por ml ocupado

2.21-Loja de mâquinas e equipamentos
para escritôrio por ml ocupado . ..

2.22-Êunerària por ml ocupado
2.23-Lojas de bicicletas, pecas e

acessôrios por ml ocupado
2.24-Lojss de notos, pecas e acessôrios

por ml ocupado
2.25-Lojas de pneus, câmaras e simileres

por ml ocupado
2.26-Loja de materiais elêtricos e

simi lares por ml ocupado
2.27-FÍrut'ar ia e sirnilares por ml ocupado
2.28-Denais at ividades comerciais não

enquadradas nos itens anteriores,
por ml ocupado

3-Estabe lecimentos bancÀrios, de crêditos'
financiamentos e investinentos por nI
ocupado

4-Hotêis, notêis e similares por ml
o cupêdo
4.l-Pensões e similares por ml ocupado

5-Representes comerciais autônomos,
corretores, despachantes ' agentes e
prepostos por mI ocupado

6-Prof i ss ionai s autônomos (nõo incluldos
em outro item desta tabela) por ml
o cupado

7-Casas de loterias e similares poÍ ml
o cupado

8-oficinas de consertos em geral por nl
o cupado

g-Posto de serviços para velculos por nl
o cupado

1O-Depôsito de inflamàveis, explosivos e
simi lares por nl ocupado

2rO

1,8

1,8
2rO
0,5
1'0

2rO

0r5
l'5

1r9

2 ro

9
5

1

)

I
2

0

.'

,,

I
0

,0

,0

,8)

.8

,o

,o

1

1'5

2'O

1,5

lr2
,) ,|

2,0

1

0

2rO

5

0
8



tl-TinturaÍias e lavanderias por ml ocupado
l2-salões de enSraxate por ml ocupado . . .
13-Estabe lec imentos de banhos, duchas,

massagens, ginàsticas e congêneres, por
ml ocupado

14-Barbearias e salões de beleza, por ml
o cupado

1s-Ensino de qualquer grau ou natureza, por
ml ocupado

l6-Estabe lecimentos hospitalares' por ml
ocupado

l7-Laboratôrios de anâlises cllnicas por ml
ocupado

18-DIVERSÕES PÚBL I CAS :
18.1-Cinemas e teatros, por ml ocupado .
18.2-Restsurêntes dançantes, boates, por
ml ocupado
18.3-Bilhares e quaisquer outros joSos
de mesa por ml ocupado
18,4-Bo l i ches, por ml ocupado
18.5-Expos ições, feiras de anostras 

'quermesses por ml ocupado
18.6-Circos e parques de diversões, por
ml ocupado
18,7-Quaisquer outros espetÀculos ou
versões, por ml ocupado
18.8-Cabarês e sirnilaresr poÍ ml
o cupado
18.9-Clubes recreativos e similares por
ml ocupado

lg-Empreiteiras e incorporadoras, por ml
o cupado

2O-Enpresas agropecuàrias e sinilares, por
ml ocupado

21-Estüdios fotogrâficos e congêneres, por
ml ocupado

22-Escritôrios contàbeis, por ml ocupado ..
23-consultôrio odontolôgico por ml ocupado
23,1-Prôtese dentària, por ml ocupado . . .
24-Escritôrio de advocacia e provisionados

por ml ocupado
25-Escr i tôr io de projetista, calculista,

desenhista têcnico etc, por ml ocupado .
26-Selaria e similares, por ml ocupado . ..
27-Arm8zêns gerais, sec&gemr armazenamento

etc, por ml ocupado
28-Emissoras de râdio e televisãor por ml

ocupado
2g-Guarda e estacionamento de velculos, por

ml ocupado
30-Escr i tôr io de intermediação, corretagem

etc, por ml ocupado
3 1 -Lavador de ve I cu I os , I avaj at o ,

lubrificação, etc por ml ocupado
32-Escr i tôr ios de peritos, avaliadores,

tradutores e intêrpretes, por ml ocupado

0,5
50

0'9

l'0

1r5

1r5

2rO

2r5

I

1,

0,

0,

5,

I,
I,
I,

5

0

§

1

o

0

5

5

5
5
0
0

0

5
o

0
7

I,
I,
)
I,
1

1

1

5

5

1,0

0'8

1'5

2,O

1,5

2,O



33-Borracharia e recauchutagem de
pneumât icos por ml ocupado

34-Livrarias e símilares, por ml ocupado ..
35-Distribuidoras de bebidas e congêneres,

por ml ocupado
36-Banca de revistas e jornêis etc, por mI

o cupado
37-Depôsito de qualquer naturez& (exceto

depôsitos feitos ern bencos ou outras
inst ituiçôes financeiras ) ,por ml ocupado

38-TrÊnsporte de natureza estritanente
municipal por ml ocupado

39-Agências de turismo, passeios, excursões
e guias de turismo, por ml ocupado , . .

4O-Anàl ises têcnicas e similaresr poÍ ml
ocupado

4l-Côpias de documentos e outros papêis e
congêneres, por ml ocupedo

42-Encadernação de livros, revistas etc'
por nl ocupado

43-Demais atividades sujeitas a licença de
local izaçâo e funcionamento ' por ml
o cupado

5 - Para o calculo inferior a um (1) ano,
por 8 e multiplique pelos meses ou fraçõo.

1,5
1r5

1'0

1r5

1r5

1r5

2r0

1r5

1'5

1'5

1,5
divide-se a al lquota



ANEXO I I I

TABELA PÂRA COBRANçÂ DE TAXA DE LICENÇA RELATIVA AO FUNCIONAMENTO
DE E§TABIiLEC I MENTO EM HORARIO ESPBCIAL

I- PARA PRORROGACÃO DE HORARIO:
I - Atê es 22i00 horas

o valor definido no anexo
O valor definido no ênexo

II - Alêm das 22t 00 horas.
O valor definido no anexo
o valor definido no anexo

2- PARA A ANTECIPAÇÃO DE HORARIO:

II'
II,

II'
II'

acrescido de:
acrescido de:

acrescido de
acrescido de

100* ao mês
150% ao ano

15 0% ao mês
200* ao ano

O valor definido no
o valor definido no

acrescido de:
acresc ido de,

100Í ao nês
150Í ao ano

anexo
anexo

IIt
II 

'



_\
ANEXO IV

TABELA PARA COBRANÇA DE LICENÇA RELATIVA A
VEICULÂÇÃO DE PUBLICIDADE EM GERAL

tsSPÊCIES DE PUBL I C IDADE:

1-
2-

3-

Publicidade sonora, por qualquer meio , .
Publicidsde em cinemas, teatros' boates e
sinilares, por neio de projeção de filmes
ou dispositivos
Idem' I dem
Publ icidade colocada em terrenos' campos
de esportes, clubes, associações 

'qualquer que seja o sistema de colocação,
desde que vislvel de quaisquer vias ou
logradouros públ icos, inclusive as
rodovias, estradas e caminhos municipais
- por publ icidade

U. R, M

2,5 ao dia

10,0 ao ano

dia
mes

ao
ao

2rO
10,0

3,0 ao dia
13,0 ao mês

4- Quelquer outro tipo de publicidade não
constante dos i tens anteriores
Idem, I dem



I

ANEXO V

TABELÂ PARA COBRANçA DE PRECOS PELA PRESTAÇÃO DE §ERVIÇOS

U. R. MEXPED I ENTE
Tar i fôs de Expediente

1- Atestado, declarações e certidões:
a- Negat iva de Tributos
b- Quêisquer outros, por laudos
c- Registro de Marcas
d- Alvaràs de L i cença

2- Protocol ização do requerimento
dirigido a qualquer autoridade
Municipal, para os demais fins 2,O

3- §egundas vias .

4- Aprovação de Projetos' por ml de
cons iderando cada pavimento:

4.1 - Residencial (URM/ml ) r

a- atê 60 nl
b- de 6l ml atê 120 ml
c- acima de I2O ml ..

4.2 - Comercisl (URM/nl )
4.3 - Industrial (URI{/ml) ..

5-Al terações em projeto aprovado,
por ml' de modificagão, por ml

6- Reconstruções, Re formas 
'Reparos

7- Demo I ições

3'0
3,0
6,0
3r0

Isento
0,27
0,35
0, 40
0,50

2rO
obra projetada'

0, 10

0 ,25
0,15

II SERVrÇOS DMRSOS u. R. H.
Tar i fas de Serviços Diversos:

I - De numergção e rênumeração de prêdios:
a - pela numeração, alem da placa . . O'5
b - pela renumeração, alem da placa . o'5

2 - De al inhamento e nivelamento:
s - Al inhamento:
por serviço de extensão por metro
l inear 0, 3
b - N ive I amento:
por serviço de extensão por ml 0r5
c - Desmembranento e unificação de

lotes . . l'0
d - concessão de HABITE-SE, atê 35 ml ISENTo

de 35 ml acima, por ml . . . . . O'3
e - Demêrcação de lotes PoÍ ml 0,3
f - Inscrição no Cadastro Fiscal . .. 0'3
a - Âlterêção no Cadastro Fiscal . ., O'3

3 - De I iberação de bens apreendidos ou depositados:
ê - De bens e mercadorias por dia de

depos i t o ou apreensão . . . . . . 1'0
b - De cães, por animais e por dia de

apreensão I 
' 
0

c - outros animais, por cabeça ê por
dia de apreensão . 1'0

4 -Aluguel de Espaços Prôprios Municipais,
Box, Bancas, etc, por dia ou fração por
ml ocupado 1 ,5



i

5 - Remoção Especial de Lixo, compreendendo
entulhos, detritos industriais' Salhos
de arvores, etc, ainda a remoção de
I ixo domici I iar quando real izado em
horàrio especial por metro cübico (m:; 1'5

III - CEMITÊRIO U. R. M.
Tarifas de Cemitêrios: (sendo fora da sede serà cobrado pele
metade do preço ) .

1- Inumação em sepultura rasa:
a - de adulto' por o5 (cinco) anos . 2,0
b - de menores ' por 03 (três) anos , 1'0

inumação as pessoas que sejam comprovadamente
pobres ' e a dispensa somente serÀ efetuada
atravês de requerimento diriSiido ao Chefe do
Poder Execut ivo.

2 - Inumação em carneiro:
a - de adulto' por 05 (cinco) anos . 3'0
b - de menores, por 03 (três) anos . 1'6

3 - Prorrogação de prazo:
a - de sepultura rasa (adulto)r PoÍ

O5 (cinco) anos . 1'5
b - de sepultura rasa (menores), por

O3 (três) anos 1'0
c - de carneiro (adulto)r por 05

( cinco) anos . 3'0
d - de carneiro (menores) r pox 03

(três) anos . 1'5
4 - Perpetuidade:

a - de sepultura rasa, por metro
cübico 0,4

b - de carneiro, por rnetro cúbico l'0
5 - Exumeções:

a - apôs 05 (cinco) &nos , 3'5
b - antes de 05 (cinco) anos . 5'0

6 - Tarifa para construção:
a - de carneiro infantilr simples

por unidade l5'0
b - de carneiro slmples adulto, por

unidade 2O,o
c - de carneiro duplo, por unidade .. 2O,O
d - de jazido, por unidade 25,O



ANEXO VI

TABELA PARA COBRANÇA DA TÁXA DE LICENçA RELATIVA A OCUPAÇÃO DE
TERRENOS OU VIAS E LOGRADOUROS POBLICOS:

I - VE I CULO§ : POR MÊS
.R.M.

7rO
10,0
5'0
6'0

POR DIA POR ANO
U

1.1.
t.2.
1.3.
t,4.

2.1 .
))
2.3 .

carros de passe io .

caminhões ou ôn i bus
utilitàrios
reboqu e s

0r3
0'5
or2
0,25

30,0
40,0
25,0
28 ,0

2 - BARRAQUINHAS OU QUIOSQUES:

por dia
por mês
por ano

3 - DEMAIS PESSOAS QUE OCUPEM AREA EM TERRENOS OU VIAS E
LOGRADOUROS POBLICOS:

por diê
por mês
por êno

or2
3'0

25,O

0'3
4'0

27 ,o

U. R. M.

U. R. TI,
u, R. u.
U. R. M.

U. R. M.
U. R, M.
U. R. M.

3.1.
3,2,
3.3.

)



ANEXO VI I

TABELÂ PARA REDUÇAO DA BASE DE CALCULO PARA GLEBA
Art . 13

DIMENSAO DA GLEBA PERCENTUAL DE REDUÇÂO
NA BASE DE CALCULO

Area
Area
Area
Area
Area

ent re
entre
elltre
8C imê
acima

10.000 e 20.OOOn2
20.00 I e 30.000m2
30,001 e 40.000m2
de 50 . 001m2
de 50.001m2

30%
35%
40%
4 516

50%



ANEXO VI I I

1

T,ORMA DE CALCULO DO IMPOSTO PREDIAL
Artigos: 90, 10,lL, 12 e

CALCULO DO VALOR VENAL DO TERRENO

E TERRITORIAL URBANO
13.

VVT=VM2TXFCTXAT
Sendo:
VVT = Valor Venal do Terreno
vM2T = vêlor de metro quêdrado de
FCT = Fatores Corret ivos de
Pedo log ia, conforme Anexo IX)
AT = Area do Terreno

Terreno
Terreno

(planta de
(§ituado,

va I ore s )
Topograf i a 

'

') CALCULO DO VALOR VENAL DÁ CON§TRUÇAO

VVC = VM 2C X ACU X FCC
sendo:
vvc = valor Venal da Construçâo
VM2C = Valor do Metro Quadrado de Construçâo (Anexo XI)
ACU = Area Construida da Unidade
FcC = Fatores Corretivos da construçâo (Estruturê' Cobertura,
P&redes, Forro, Revestimento Esxterno, Instalaçôes Sanitàrias'
Instalaçôes Elêtricas e Piso - Anexo X)

3 CÀLCULO DA FRAÇAO IDEAL

Existindo mais
ap I i ca-se a seguinte
un i dade :

de uma un i dade
formu I a de cÀlcuIo

construide
da "Fraçâo

no terreno,
IdeaI" de cada

AT X ACU
Fi

ATC

§endo:

Fi = Fraçâo Ideal do terreno correspondente â unidade
AT = Aree do terreno (total)
ACU = Areê construida da Unidade cons iderada
ATC = Area Total Construida do Imôvel,

4 CALCULO DO VALOR VENAL DE TRAÇAO IDEAL DE TERRENO
Art. 10. Pêr. 3(),



VVT=TiXVM2TXPCT
Sendo:
WT = vsloÍ venal do terreno (Correspondente â
Fi = Fraçâo ideal (Calculada na forma do item
FM2T = Valor do Metro Quadrado do Terreno
FCT = Fatores Corretivos do telreno.

fraçâo ideal )
"3" )

5 CALCULO DA FRAÇAO IDEAL DO TBRRENO PARA CALCULO DAS TAXAS

TT X ACU
Fi

ATC

Sendo:
Fi = Freçôo Ideal
TT : Testada do terreno
ACU = Area Construida da Unidade
ATC = Areê Total Construide

6 CALCULO DO VALOR VBNAL DO IMOVEL

vvl =
Sendo:
VVI =
VVT =
VVC =

VVT + VVC

Valor
valor
valor

Venal do I môve I
Venal do Tereno (item r1
venal de Construçâo (item 2)

7 CALCULO Do ITU ( para Terrenos )

ITU

Sendo:
ITU =VVT =

ALIQ

100

ALIQ
vvT x

100

Imposto Territorial Urbano
Valor Venal do Terreno (apurado conforme item 1 supra )

Expresso percentual da aliquota regressiva aplicâvel ao
terreno, em funçâo de sua "faixa" de localizaçâo - Art,
15, Inciso IL

8 CALCULO DO IPTU ( Para Prêdios)

0,7
I PTU vvI

100
{



sendo:
IPTU
vvI

or7

100

Inposto Predial
valor do Imôvel

Terr i tor ia I Urbano
(apurado conforme item "6"' supra)

Expressâo Precentuel da aliquota aplicâvel,
art, 15, inciso I.

conforme

*j\ (



ANEXO IX

TÂBELA DOS VALORES GENERICOS EM CRS E EU URM REFERENTES A
CONSTRUçAO

VALORES DO METRO QUADRADO DA CONSTRUÇAO POR TIPO
Art. 11, para8ràfo 2o

TIPO EM CR$ EM URM TIPO EM CR$ EM URM

CA SA 8.900r00 170t92 Loja 7.630'00 146,54

CoN§T.PRECARIA 3.120'00 59 192 Galpâo 3.615'00 69 ,42

APARTAMENTO 17.480,00 335'70 Telheiro 950,00 18,24

FABR I CA 6.360,00 l2Z,14 Especial 12,080,00 232,0O

\ 40



ANEXO x

TABELA DOS FATORES CORETIVO§ DE CONSTRUÇAO
RELAÇAO DOS PONTOS DE CATEGORIA

Art. 11 paràgrafo 3o

COMPONENTE S

DA
CONSTRUÇAO CASA C.PREC APTq FAB.

TIPO DE CONSTRUÇAO

LOJA GALP. TELH. ESP.

10 - ESTRUTURA

ALVENAR I A

I,IADE I RA

METAL I Câ

CONCRETO

o7

04

20

20

l5

10

20

20

15

00

20

20

15

t2

20

20

10

05

20

20

15

l2

20

20

15

l5

25

20

18

20

20

20

2 o -COBERTUA

PALHA/ZINCO O1

TELIíA C.AMIANO 05

TELHA DE BARRO 09

LAJE 09

ESPECIAL 10

o6

08

10

l0

l0

00

10

10

10

10

05

o8

10

10

10

00

08

09

10

lo

06

08

08

10

10

10

15

18

20

20

o0

l0

09

l0

lo

30 - PAREDES

SEM

TAIPÂ

ALVENARIA

CONCRETO

MADB I RA

00

03

05

05

04

o0

04

05

05

05

00

00

05

05

00

00

o2

05

05

04

00

03

05

05

04

00

00

00

00

00

o0

00

o5

05

05

00

o2

05

05

o4

\c'



I40 FORRO

SEM

MADE I RA

ESTUQUE

LAJE

CHAPÂS

00

05

06

10

09

06

o9

08

l0

10

00

05

08

l0

lo

05

08

08

10

10

o6

09

08

10

10

o5

10

08

lo

10

04

08

08

10

l0

00

09

08

10

10

50 - REV. EXTERNO

SEM

REBOCO

MAT.CERAMICO

MÂDE I RA

ESPEC I AL

00

06

08

05

10

04

08

10

05

l0

00

08

10

00

10

05

08

l0

10

lo

00

08

10

10

10

o3

06

10

10

l0

00

00

00

00

00

00

08

10

10

10

6o INST. SANIT.

SEM

EXTERNA

00

03

05

08

00

00

10

L4

00

08

lo

l4

15

15

15

10 00

t4 10

15 13

l5 l5

15 l5

INTERNA S I MPLE§
05

MAIS DE 1 I NTERNA
15

INTERNA COMPLETA
t2

10 l0 10 10

15 t5 15 15

L2 t2 12 15

7o - INST. ELETR I CÂ

SElrl

APARENTE

EMBUT I DA

00

04

10

00

o4

10

05

08

l0

05

08

10

00

08

10

05

o8

10

05

08

10

00

08

10



80 PISo

TERRA BATIDA

C I ltlENTO

CERAIII I CA

TABUAS

TACO

MAT . PLASTI CO

ESPEC IAL

o0

05

15

l5

15

l5

20

05

15

20

20

20

20

20

00

15

15

15

15

15

20

00

15

19

15

l5

20

20

00

10

l8

15

15

20

20

05

l0

19

18

18

20

20

05

10

20

20

20

20

20

00

00

18

18

18

20

20

\



I

ANEXO XI

a

TABELA DOS FATORES CORRETIVOS DE TERRENOS
AÍt . 12, Parâgrafo 2o.

SITUAÇAO

}IEIO DE QUADRA

ESQUINA/I{AI S

DE UMA PRENTE

V. /ALGLOMERADO

GLEBA

FATOR

1 .00

l.l0

0.90

ÂNEXO
VI I

TOPOGRAF I A

PLANO

ACL I VE

DECL I VE

FÂTOR

1 .00

PEDOLOGIA

I NUNDAVEL

FATOR

0.90

1 .00

0.80

0.95

0,90

FIRME

ALAGADO

ALBER
Prefe i to Municipal

F ANDES DE O

S CUNHA

aç âo e F i nança s

\

a
I

Secretàrio 1

I

U-tr


