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INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁNTO NO
MUNICÍPIO DE IPIXT]NA DO PARÁ E DA

OUTRAS PROVIDÊNCTAS.

O PREFEITO MUMCIPAL DE IPD(ITTIA DO PARA.

Faço saber que a Câmara Municipal de Ipixuna do Pará aprovou e eu sanciono a
segúnte Lei: 

TÍTUL' r
DAS DISPOSIÇÕNS PRELIMINARES

Ârt. I - O Sistema Tribuüírio Municipal é regido pela Constituição
Federal, pelo Código Tributario Nacional, por Leis Complementares, pela Lei Orgânica
e pelo Código de Postura do Município, pelas Leis de Proteção ao Meio Arrbiente e
por este Código, que institui os Tribr*as, penalidades e diqpõe sobre a A&rinisEação
Tribuüíria, regulando toda a matéria de competência municipal.

hr+- 2 - Cansideram-se incorpcradas a esta Lei as nornÌas gmais de
direito Tribuüirio e de toda a legislação mencionada no artigo anterisr"

TÍTTILO $
DOS TRIBUTOS

CAPÍTTJLO I
DAS DTSPOSTÇÕ$S GTRATS

Art 3 - Ficam insfltnídm os sqriúes Tribtrtos:
I - Impnsfos:
a) Imposto sobre aPropriedade Predial e TerritorialUrbma-IPTU;
b) ímposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - fSSQN;
c) lmp*s sck a Trmrsrnissã* 'Tdm-Viyas" de Bffiõ lmoveis -

IT8{;
d) Connibuição de Melhoria decorrente de Obras Públicas-
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II - Taxas:
a) Taxa de Serviços Públicos;
b) Taxa pelo Exercício Regular do Poder de Polícia;

CAPITULO il

sEÇÃo r
DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

SUBÇÃO r
DO F'ATO GERADOR

Art. 4o O Imposto Predial e Territorial
propriedadeo domínio útil ou posse de bem imóvel
como definido na Lei Civil. localizado:

Urbano tem como fato gerador a
por natureza ou por acessão física

I- nazonaurbana; e
II - Fora da zona urbana desde que seja comprovadamente utilizado

como sítio de recreio, estabelecimentos industriais, comerciais ou de prestação de
serviços.

$ 1' O imposto de que trata este artigo não incide em bem imóvel localizado
dentro da zona urbanao que seja comprovadamente cadastrado em órgão competente e
que seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial
e que sua área seja superior a 1 (um) hectare.

S 2' O fato gerador do Imposto ocorre anualmente, no primeiro dia de cada
exercício.

AÉ. 5o O imóvel, para os efeitos do disposto no artigo 4 desta Lei, considera-se
nazonaurbana:

I - a área urbanaada em que existam pelo menos dois dos seguintes
melhoramentos construídos ou mantidos pelo poder público:

a) meio-fio ou calçamento, com canalaação de águas pluviais;
b) abastecimento de água;
c) sistema de esgoto sanitiírio;

d) rede de iluminação pública, com ou sem posteamento, para
distribuição domiciliar;
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e) escola primrária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3
(três) quilômetros do bem imóvel considerado.

II - Ainda que localizadas fora da zona urbana do Município, segundo
definida pelo artigo anterior, considerar-se-ão urbanas, para os efeitos deste imposto, as
áreas urbanizáveis e as de expansão urbana, destinadas à habitação, inclusive
residências de recreio, à indústria ou ao çomércio, a seguir enumeradas:

a) as áreas pertencentes a pÍìrcelamentos de solo regularizados pela
Administração Municipal, mesmo que executados irregularmente;

b) as áreas pertencentes a loteamentos aprovados, nos termos da
legis lação pertinente ;

c) as áreas dos conjuntos habitacionais, aprovados e executados nos
termos da legislação pertinente;

d) as iáreas com uso ou edifïcação aprovada de acordo com a
legislação urbanística de parcelamento, uso e ocupação do solo e de
edificações.

Parágrafo Único - As áreas referidas nos incisos deste artigo terão seus
perímetros delimitados por ato do Poder Executivo.

Art. 6o O Bem Imóvel para os efeitos deste imposto, considera-se: Territorial
e Predial.

Art. 7" Para os efeitos deste Imposto, considera-se Territorial:
I - o imóvel sem Edifïcação;
II - o imóvel com construção paralisada ou em andamento;

III * o imóvel com edificações interditadas, condenadas, em ruínas ou
demolição;

IV - o imóvel cuja a construção seja de natrxeza temporária ou provisória
ou possa ser removida sem destruição, alteração ou modifïcação.

$ lo Constitui Fato Gerador do Imposto Territorial, a propriedade, o
domÍnio útil ou a posse de bem imóvel territorial, localizado na zona urbana do
Município, segundo referido nos artigos 4 e 5 desta lei.

$ 2' A incidência do imposto independe:
I - da legitimidade do título de aquisição ou de posse do bem imóvel;
II - do resultado econômico de exploração do bem imóvel;
III - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou

administrativas relativas ao bem imóvel.

$ 3" O Imposto não incide:



I - Nas hipóteses de imunidade previstas na Constituição Federal,
observado, sendo o caso, o disposto em lei complementar;

S 4" O imposto calcula-se à razão de |o/o (um por cento) sobre o valor
venal do imóvel.

Art. 8' Para efeitos deste Imposto, considera-se Predial:

S 1' O Imóvel quando existir construção que possa ser utilizada para os
fïns de habitação ou para o exercício de qualquer atividade, seja qual for a sua
denominação, forma ou destino, desde que não compreendida no artigo 7, Incisos I a IV
desta Lei.

$ 2" Constitui fato gerador do Imposto Predial Urbano a propriedade, o
domÍnio útil ou a posse de bem imóvel Predial, localizado na zona urbana do
Município, segundo referido nos artigos 4 e 5 desta Lei.

$ 3' A incidência do imposto independe:
I - da legitimidade do título de aquisição ou de posse do bem imóvel;
II - do resultado econômico de exploração do bem imóvel;
III - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou

administrativas relativas ao bem imóvel.

S 4' O Imposto não incide:
I - Nas hipóteses de

observado, sendo o caso, o disposto em
imunidades previstas na Constituição Federal,
lei complementar

S 5' O imposto calcula-se à razãa de 0,5a/o (meio por cento) sobre o valor
venal do imóvel, quando este for Edificado.

SUBSEÇAO II
Db côNTRIBIIINTE

Art. 9o Contribuinte do Imposto é o proprietrário, o titular do domÍnio útil ou
o possuidor a qualquer título do bem imóvel.

Art. 10 São também contribuintes, o titular do domÍnio pleno ou útil, o justo
possuidor, o titular do direito do usufruto ou uso, os promitentes compradores imitidos
na posse, os cessionários, os posseiros, os ocupantes ou comodatrírios de imóveis



pertencentes à União, Estados, Distrito Federal ou Municípios ou a qualquer pesso&
isenta do imposto ou a ele imune.

$ 1" O imposto é devido a critério da repartição competente:
I - Por quem exerça a posse direta do imóvel, sem

responsabilidade solidária dos possuidores indiretos;
II - Por qualquer dos possuidores indiretos, sem

responsabilidade solidária dos demais e do possuidor direto.

prejuízo da

prejuízo da

$ 2' O disposto neste artigo aplica-se ao espólio das pessoas nele referidas.

suBsEÇÃo rrr
DO CÁLCULO DO IMPOSTO

Art. 11 A base de cálculo do Imposto é o valor venal do bem imóvel.

$ l' O valor venal do bem imóvel será determinado:
I - Tratando-se de imóvel Territorial:

I - Multiplicando-se a sua átrea , pelo valor do metro quadrado (m,)
de cada terreno, calculado de acordo com anexo II da tabela I da planta de valores,
anexa a esta Lei.

ouemruína,",.í;f;o;ÏïJffilï.X1..";:ffi:ffi'#ffi ...ï::ffiil:l:ïftr
inadequadas a sua situação, dimensão, destino ou utilidade, não serão consideradas
como áreas construídas, e sobre elas incidirá o Imposto Territorial.

II - Tratando-se de imóvel Predial:

I - Pela multiplicação de sua área construída, pelo valor do metro
quadrado (m"), de cada tipo e padrão de construção da tabela I, aplicados os fatores de
correção conforme situação do tipo de construção do anexo I da Tabela I , somado com
o resultado da área do terreno, calculado de acordo com o anexo II da tabela I da planta
de valores anexa a esta Lei.

$ 2' Constituem, ihstrumentos para apuração da base de cálculo do
imposto:

I - planta de valores de terrenos, que indique o valor do meüo
quadrado (m"), dos terrenos , em função de sua local:.r;ação;



II - as informações de órgãos técnicos ligados à construção civil, que
indiquem o valor do metro quadrado (m'?) das edificações em função dos respectivos
tipos e padrões;

III - Fatores de correção, de acordo com a situação, pedologia e
topografia dos terrenos, e de conformidade com a categoria e estado de conservação das
ediÍicações.

$ 3' Os logradouros ou trechos de logradouros, que não constem da planta
de valores, terão seus valores unitários de mefo quadrado de terrenos fixados pelo
Poder Executivo.

Art. 12 O valor do m' de edificações e terrenos é fïxado nesta Lei e poderá
ser atualizado por decreto de iniciativa do Poder Executivo em função dos seguintes
fatores considerados em conjunto ou isoladamente:

I - declaração do contribuinte, se houver;
II - índices médios de valorização correspondente 'a localização do

imóvel;
III - a ârea construída e o valor unitário da construção, segundo o seu

padrão e tipo)
ry - a forma, as dimensões, a localnação e outras características do

imóvel;
V equipamentos urbanos, com melhorias decorrentes de obras

públicas, implantados na área onde se localiza o imóvel

S 1o A afualização dos valores de que trata o o'capvt" deste artigo, tendo base
em índices oficiais de correção adotados pelo Governo Federal, poderá ser feito
anualmente por decreto do executivo.

$ 2' Quando não forem objeto da atualaação prevista neste artigo os valores
venais dos imóveis serão atualizados, conforme a unidade fiscal do município (UFM),
que será atualizado conforme variação de índice do IPCA, ou outro que vier a ser
adotado pela Legislação Federal.

Art.13 Na determinação do valor venal do imóvel não serão considerados:

I - o valor dos bens móveis nele mantidos em carárter permanente ou
temporário, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade;

II - as vinculações restritivas do direito de propriedade.
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Art. 14 No cálculo do Imposto, as alíquotas, a serem aplicadas sobre o valor
venal do imóvel serão as previstas nos artigos 7 e 8, Parágrafos 4o e 5o respectivamente,
com os Índices corretivos de acordo com a tabela I . anexos I e II desta Lei.

suBsEÇÃo rv
DA INSCRIÇÃO

Art. 15 A inscrição no cadastro imobiliário é obrigatória, devendo ser
requerida separadamente para cada imóvel de que o contribuinte seja proprietrírio titular
do domínio útil ou possuidor a qualquer títuIo, mesmo que sejam beneficiados por
imunidade ou isenção fiscal.

$ 1' Os terrenos e as edificações, situados na zona urbana, inclusive os que
venham surgir por desmembramento ou remembramento dos afuais, serão inscritos no
Cadastro Imobiliário, ainda quando seus titulares não estiverem sujeitos ao imposto.

$ 2" A inscrição no cadastro imobiliário será promovida pelo contribuinte ou
responsável na forma e nos prazos dispostos no Art.17, seus parágrafos e incisos.

Art. 16 Para efeito de caracteraação da unidade imobiliária poderá ser
considerada a situação de fato do bem imóvel, abstraindo-se a descrição contida no
respectivo título de propriedade.

A:rt.17 O cadastro imobilirário, sem prejuízo de outros elementos obtidos pela
fiscalização, será formado pelos dados de inscrição e respectivas alterações.

$ 1' O confibuinte promoverá inscrição sempre que formar uma unidade
imobiliária, nos termos do artigo 15 desta Lei e promoverá alteração quando ocomer
modificação nos dados contidos no cadastro.

$ 2" A inscrição será efetuada em formulário proprio no prazo de 20 dias,
contados da formação da unidade imobiliária, ou quando for o caso, da convocação por
edital de despacho publicado no órgão oficial do município.

$ 3" A alteração será efetuada em formulário próprio, no ptazo de 20 dias,
contados da data de ocorrência da modificação, inclusive nos casos de:

I - conclusão de construção, no todo ou em partes, em condições de uso
ou habitação;
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imóvel;
II - aquisição da propriedade, do domínio útil ou da posse, do bem

III * demolição ou perecimento da construção existente no imóvel.

$ 4o A administração municipal poderá proceder, de ofício inscrições e
alterações cadastrais, sem prejuízo da aplicação de penalidades, por não terem sido
efefuados pelo contribuinte ou apresentarem erro, omissão ou falsidade.

$ 5' Ficam os loteadores ou responsáveis pelos loteamentos, obrigados a
fornecer à Prefeitura, mensalmente, até o dia 10 relação nominal e respectivos
endereços dos compradores ou promitentes compradores de imóveis de sua
responsabilidade

Art. 18 Serão objeto de uma única inscrição:

I - a gleba de terra bruta desprovida de melhoramentos, cujo
aproveitamento dependa de reallr:ação de obras de amramento ou de urbanização, desde
que não haja loteamento aprovado pela Prefeitura;

II - a quadra indivisa de áreas amradas.
m - no caso de imóvel não çonstruído ( terreno), com duas ou mais

frentes, ao da face de quadra para a qual voltada a frente indicada no título de
propriedade ou, na falta deste, ao da face de quadra à qual afibuído maior valor;

IV - no caso de imóvel construído em terreno com as características do
inciso anterior, ao da face de quadra relativa à sua frente efetiva ou, havendo mais de
uma, à frente principal;

Art. 19 Para os efeitos do disposto nesta Lei consideram-se:
I - terreno de duas ou mais frentes, aquele que possui mais de uma

testada para logradouros públicos;
II - terreno encravado, aquele que não se comunica com a via pública,

exceto por servidão de passagem por outro imóvel;
III - terreno de fundo, aquele que, situado no interior da quadrao se

comunica com a via pública por um corredor de acesso com largura igual ou inferior a
04 (quaho) metros;

V - terreno interno, aquele localizado em logradouros não relacionados
na Planta de Valores, tais como vilas, passagens, travessas ou assemelhados, acessórios
da malha viária do Município ou de propriedade de particulares.

Aú. 20 Quando a ánea total do terreno
contenha fração de metro quadrado, será feito o
imed iatamente superior.

for representada por número que
arredondamento para a unidade
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^rt.zl 
No cálculo do valor venal do bem imóvel, no qual exista prédio el!

condomínio, será utilizada a fração ideal coÍïespondente a cada unidade autônoma.

Art.22 A consfução será enquadrada em um dos tipos e padrões previstos na
Tabela I, anexo I e seu valor venal resultará da multiplicação da área construída bruta
pelo valor unitiírio de metro quadrado de construção, aplicados os fatores corretivos
coÍïespondentes.

^ft.2g 
A áreaconstruída bruta será obtida através da medição dos contornos

externos das paredes ou pilares, computando-se também a superfície das sacadas,
cobertas ou descoberbas, de cada pavimento.

$ L' No caso de coberturas de postos de serviços e assemelhadas, será
considerada como fuea construída a sua projeção vertical sobrç o terreno.

S 2' No caso de piscina, a áüea construída será obtida através da medição
dos contornos internos de suas paredes.

$ 3" Quando a ârea construída bruta for representada por número que
contenha fração de metro quadrado, será feito o arredondamento para a unidade
imediatamente superior.

$ 4" Igual procedimento ao do Parágrafo 1" deste artigo, será adotado para
obtenção da árrea construída de torres ou antenas de estrutura meüálica ou concreto.

Art. 24 No cálculo da área construída bruta das unidades autônomas de
prédios em condomínio, será acrescentada, à ârea privativa de cada unidade, a parte
corïespondente nas áreas comuns em função de sua quota-parte.

Art. 25 O valor unitário de metro quadrado de construção será obtido pelo
enquadramento da construção em um dos tipos da Tabela I anexo I, em função da sua
área predominante, e no padrão de construção da mesma tabela e anexo.

S 1' Não havendo na tabela especifïcação precisa do tipo e do padrão de
construção, o valor do metro quadrado da consffução será obtido pelo item que
contiver maior identidade de características com a especificação considerada, ou o
valor será arbitrado no caso da impossibilidade de identificação.
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$ 2" Nos casos em que a ârea predominante não corresponder à destinação
principal da edificação, ou conjunto de edificações, poderá ser adotado critério diverso,
a juizo da Adminishação Municipal.

$ 3" Para fins de enquadramento de unidades autônomas de prédio em
condomínio em um dos padrões e tipos de construção previstos na Tabela I anexo I,
será considerada a ârea construída corïespondente à área bruta da unidade autônoma
acrescida da respectiva área da garagem, ainda que esta seja objeto de lançamento
separado, podendo a unidade autônoma ser enquadrada em padrão diverso daquele
atribuído ao conjunto a que pertença, desde que apresente benfeitorias que a distingam,
de forma significativa, das demais unidades autônomas.

^rt. 
26 Nos casos singulares de imóveis para os quais a aplicação dos

procedimentos previstos nesta Lei possa conduzir a tributação manifestamente injusta
ou inadequada, poderá ser adotado, a requerimento do interessado, processo de
avaliação especial, sujeito à aprovação da autoridade fiscal competente.

^Ít. 
27 Os valores unitiírios de metro quadrado de terreno e de meho

quadrado de construção serão expressos em Unidade Fiscal do Município (UFM) e
hansformados em moeda corrente no momento do lançamento.

Art. 28 As disposições constantes desta Seção são extensivas aos imóveis
localizados nas áreas urbanizáveis e de expansão urbana, referidas no artigo 5 inciso II
desta Lei.

Art. 29 A retificação da inscrição ou de sua alteração, por iniciativa do
próprio contribuinte, quando vise a reduzir ou a excluir o tributo já lançado, só é
admissível mediante comprovação do erro que se fundamente.

sriBsEÇAo rv
DO LANÇAMENTO

Art.30 O lançamento do Imposto será;
I - anual, respeitada a situação do bem imóvel no primeiro dia útil do

exercício a que se refere a tributação;
II - distinto, um para cada imóvel ou unidade imobiliária independente,

ainda que contíguo e pertencentes ao mesmo contribuinte;
III - dividido em setores ou quadras;

l0
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ry - em Unidades Fiscais do Município - UFM, calculado pelo valor
vigente na data do fato gerador, que serão transformadas çm moeda corrente do País,
vigente na data do lançamento.

Art.31 O Imposto será lançado no nome do contribuinte, levando-se em conta
os dados ou elementos constantes do cadastro imobiliário.

$ 1" Tratando-se de bem imóvel, objeto de compromisso de compra e venda,
o lançamento do Imposto poderá ser procedido indistintamente, em nome do
promitente vendedor ou do compromissário comprador ou ainda, no de amboso sendo
solidríria a respon sab ilidade pe lo pagamento.

$ 2'O lançamento do Imposto referente ao bem imóvel objeto de usuftuto ou
fideicomisso será efetuado em nome do usufrutuário ou do fiduciário.

$ 3' O lançamento do Imposto referente ao bem imóvel objeto de enfiteuse, (
enfïteuse iá existente, conforme disposto no art.2.038 do Novo Código Civil
Brasileiro), será efetuado em nome do enfiteuta.

$ 4' Na hipótese de condomÍnio, o lançamento será procedido:
a) em nome de um, de alguns ou de todos os co-proprietários;
b) em se tratando porém de condomínio cujas unidades, nos termos

da Lei Civil constituírem propriedades autônomas, o imposto será lançado em nome
individual do proprietário, do titular do domínio útil ou possuidor da unidade
autônoma.

$ 5' O lançamento considera-se regularmente notiÍïcado ao sujeito passivo
com a entrega do Documento de Arrecadação Municipal (Carnê), pessoalmente ou pelo
correio, no local do imóvel ou no local por ele indicado.

S 6' A notificação do lançamento far-se-á por edital, consoante o disposto em
regulamento, na impossibilidade de sua realização na forma prevista no parágrafo
anterior, ou no caso de recusa de seu recebimento.

$ 7" O Lançamento do imposto, não implica em reconhecimento da
legitimidade da propriedade, do domÍnio útil ou posse do bem imóvel.

A:rt.32 Na impossibilidade de obtenção de dados exatos sobre o bem imóvel
ou de elementos necessários a fixação da base de cálculo do Imposto, o valor venal do
imóvel será arbitrado e o lançamento efefuado de ofício, com base nos elementos de
que dispuser a adminishação municipal, sem prejuízo de outras cominações ou

11
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suBsEÇAo v
DA ARRECADAÇÃO

Art. 33 O Imposto poderá ser pago de uma só vez em cota única, ou
parceladamente na forma e prazos definidos em regulamento.

S l" No caso de pagamento em cota única, o contribuinte gozarí de
desconto de percentual, podendo participar de sorteios de bens materiaisn fixados por
regulamento do executivo municipal, como forma de incentivo fiscal.

$ 2' Na hipótese de parcelamento do imposto, não será admitido o
pagamento de qualquer prestação sem que estejam quitadas todas as anteriores.

$ 3o Decorrido o prazo fixado para pagamento da última prestação, somente
será admitido o pagamento integral do débito, guo será considerado vencido à data da
primeira prestação não paga.

Art. 34 O pagamento do Imposto não legaliza o titrilo de aquisição, de posse
ou de propriedade, do domínio útil ou da posse do bem imóvel.

suBsEÇÃo vr
DAS INTRAçÕNS E PENALIDADES

Art. 35 As infrações serão punidas com multa de 50Yo (cinqüenta por cento)
sobre o valor do imposto, nas hipóteses de:

a) falta de inscrição do imóvel ou de alteração de seus dados
cadastrais;

b) omissão ou falsidade nos dados de inscrição do imóvel ou nos
dados de alteração;

$ 1o Os débitos não pagos nos respectivos vencimentos serão acrescidos de
multas, atualaações monetárias e juros moratórios calculados conforme dispostos nesta

Lei, nos Art. 80 e 221 incisos, alíneas e parágrafo único respectivamente.

$ 2' A atualuação monetiíria far-se-á pela divisão do valor do tributo pelo
valor de uma unidade Fiscal do Município da data no lançamento, multiplicado pelo
valor da UFM da data do pagamento.

$ 3' O débito vencido e não pago dentro do exercício de lançamento, será
encaminhado para cobrança, com inscrição na Dívida Ativa e, sendo o caso, à
ajuizamento, ainda que no mesmo exercício a que corïesponda o lançamento.
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suBsEçAo vlr
DAS ISENçOES

Art. 36 Desde que cumpridas as exigências da legislação, Íïca isento do
Imposto o bem imóvel:

I - pertencente a particular, quando cedido gratuitamente, em sua
totalidade, ptrâ uso exclusivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou do
Município ou de suas Autarquias;

II - pertencente ou cedido a agremiação desportiva licenciada e filiada
a Federação Desportiva Estadual, quando utilizado efetivamente e habitualmente no
exercício de suas atividades sociais;

III * pertencente ou cedido gratuitamente a sociedade ou instituição
sem fins lucrativos, gu€ se destine a congregar classes patronais ou trabalhadoras com
a fïnalidade de realizar sua reunião, representação, defesa, elevação de seu nível
culturalo físico ou recreativo;

ry - pertencente ou cedido a sociedade civil sem fins lucrativos
destinado ao exercício de atividades culturais, recreativas ou esportivas;

\V - declarado de utilidade pública para fins dè desapropriação a partir
da parcela corïespondente ao período de arrecadação do imposto em que ocoffer a
emissão de posse ou a ocupação efetiva pelo poder desapropriante.

teì - imóvel de Taipa ou de Madeira de um pavim,ento, com área
consfuída de até 40m 2 e o seu proprietário não possua outro imóvel e nele resida.

VII - os aposentados por invalidez, os Deficientes Íïsicos, os idosos com
mais de 65 anos, desde de que percebam rendimentos mínimos e não dispoúam de
outra fonte de rendao cujo imóvel de sua propriedade seja de valor venal igual ou
inferior a 500 (quinhentas) unidades fiscais do Município - UFM, nele resida e não
possua outro imóvel no Município, estendendo-se o benefício fïscal às taxas cobradas
com aquele imposto, devendo o beneficiário requerer anualmente a isenção.

VIn - o imóvel cujo valor do imposto, seja inferior a uma Unidade
fiscal do Município (UFM).
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SEÇAO rr
DO TMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA

srrBsnÇÃo r
DO F'ATO GERADOR E INCIDENCIA

Ãrt.37 O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos
Municípios , tem como fato gerador à prestação por pessoa física ou jurídica, com ou
sem estabelecimento fixo, de serviços constantes da lista anexa a Lei 116 de 31 de
julho de 2003 abaixo, arnda que esses não se constituam como atividade preponderante
do prestador.

Lista de serviços anexa à Lei Complementar no 1,160
de 31 de julho de 2003.

1 - Serviços de informática e congêneres.
1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.
1.02 - Programação.
1.03 - Processamento de dados e congêneres.
1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos.
1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação,
1.06 - Assessoria e consultoria em informática.
I.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, confïguração e

manutenção de programas de computação e bancos de dados.
1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.
2 - serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
2.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres.

3.01 xxxxxxxxxx
3.02 - cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.
3.03 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais,

stands, quadras esportivas, estiídios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques
de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer
natuteza.
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3.A4 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de
uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de
qualquer natureza.

3.05 Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso
temporário.

4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.
4.01 - Medicina e biomedicina.
4.02 Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia,

quimioterapia, ultra-sonografra, ressonância magnética, radiologia, tomografìa e
congêneres.

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórioso sanatórios, manicômios, casas de saúde,
prontos-socorïos,ambulatóriose congêneres.

4.04 - Insfrumentação cirúrgica.
4.05 - Acupuntura.
4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.
4.07 - Serviços farmacêuticos.
4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.
4.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e

mental.
4.10 - Nutrição.
4.I1 - Obstetrícia.
4.I2 - Odontologia.
4.13 * Ortóptica.
4.14 - Próteses sob encomenda.
4.15 - Psicanálise.
4.16 - Psicologia.
4.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.
4.18 - Inseminação artificial,fertilização in vitro e congêneres.
4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.
4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmeno órgãos e materiais biológicos de

qualquer espécie.
4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de

assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.
4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros

contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano
mediante indicação do beneficiário.

5 - Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.



5.01 - Medicina veterinária e zootecnia.
5.02 - Hospitais, clínicaso ambulatórios, prontos-socorïos e congêneres, na ârea

veterinária.
5.03 - Laboratórios de análise na área veterinária.
5.04 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
5.05 - Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.
5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos

qualquer espécie.
5.07 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
5.08 Guarda, tratamentoo amestramento, embelezamento, alojamento

congêneres.
5.09 - Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.

de

6 - Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades fïsicas e congêneres.
6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.
6.02 - Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.
6.03 - Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. .
6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades

fisicas.
6.05 - Centros de emagrecimento, spa e congêneres.

7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção
civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitefura, geologia, urbanismo,
paisagismo e congêneres.

*7.02 - Execução, por administração, empreitada ou sub-empreitada, de obras de
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive
sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagoffi,
pavimentaçãoo concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.03 Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos
otganizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração
de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engeúaria.

7.44 - Demolição
u7.05 - Reparação, conservação e reforma de ediÍïcios, estradas, pontes, portos e

congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos
serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fïca sujeito ao ICMS)

7.06 colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos,cortinas,
materialrevestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com

l '

fornecido pelo tomador do serviço.
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7.07 - Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres.
7.08 - Calafetação.
7 .09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e

destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos,

imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
7 .ll - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de iárvores.
7.I2 * Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes

físicos, químicos e biológicos.
7.13 Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização,

desratização, pulver lu;ação e congêneres.
7.14 - xxxxxxxxxx
7.15 - xxxxxxxxxx
7.t6 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres.
7.17 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.
7.18 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas,

açudes e congêneres.
7.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,

arquitefura e urbanismo.
7.20 - Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartograÍïa, mapeamento,

levantamentos topográfïcos, batimétricos, geográfïcos, geodésicos, geológicos,
geofísicos e congêneres.

7.21 - Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação,
testemunhagem, pescaria, estimulação e ouhos serviços relacionados com a explorâção
e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais.

7.22 - Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres.
8 - Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução,

treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou nattxeza.
8.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de

conhecimentos de qualquer nafureza.
9 - serviços relativos a hospedag€ffi, turismo, viagens e congêneres.
9.01 - Hospedagem de qualquer nattxeza em hotéis, apart-service condominiais,

Ílat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria
marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de
serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da dirári4 fica
sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

9.02 - Agenciamento, organrzação, promoção, intermediação e execução de
programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Ì*

9.03 - Guias de turismo.
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10 * Serviços de intermediação e congêneres.
10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de

cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.
10.02 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores

mobilirários e contratos quaisquer.
10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade

industrial, artística ou literária.
10.04 Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de

arrendamçnto mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização
(factoring).

10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis,
não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de
Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.

10.06 - Agenciamento marítimo.
10.07 - Agenciamento de notícias.
10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de

veiculação por quaisquer meios.
10.09 * Represetrtação de qualquer natureza, inclusive comercial.
10.10 * Distribuição de bens de terceiros.
11 - Serviços de guarda, estacionamento, atmazenamento, vigilância e congêneres.
11.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotofes, de aeronaves

e de embarcações.
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.
11.03 * Escolta, inclusive de veículos e cÍìrgas.
11.04 - Armazenamentoo depósito, catga, descarga, amrmação e guarda de bens

de qualquer espécie.
12 - Serviços de diversões,lazer, entretenimento e congêneres.
n.Al - Espetáculos teatrais.
12.02 - Exibições cinematográfïcas.
n,A3 - Espetáculos circenses.
12.04 - Programas de auditório.
12.05 - Parques de diversõeso cenfros de lazer e congêneres.
12.06 - Boates, taxi-dancing e congêneres.
12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais

e congêneres.
12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres.
12.09 - Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.
12.10 - Corridas e competições de animais.
12.11- Competições esportivas ou de destreza Íïsica ou intelectual, com ou sem a

participação do espectador.
12.12 - Execução de música.
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12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos,
entrevistas, shows, ballet, danças, desfïles, bailes, teatros, óperas, concertoso recitais,
festivais e congêneres.

12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou nãoo mediante
transmissão por qualquer processo.

12.t5 Desfïles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e
congêneres.

12.16 - Exibição de fïlmeso entrevistas, musicais, espetiículos, shows, concertos,
desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.
13 - Serviços relativos a fonografia, fotografïa, cinematografia e reprografia.
13.01 - xxxxxxxxxx
13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem

e congêneres.
13.03 - Fotografra e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia,

reprodução, trucagem e congêneres.
13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.
13.05 - Composição gtárfrca, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia,

fotolitografia.
14 - Serviços relativos a bens de terceiros.

y14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto,
restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos,
equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exeeto peças e partes
empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

14.02 - Assistência técnica.
14.03 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que

ficam sujeitas ao ICMS).
14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

14.05 Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pinfura,
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte,
recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive
montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele
fornecido.

14.07 - Colocação de molduras e congêneres.
14.08 - Encadernação, gravação e douração de liwos, revistas e congêneres.
14.09 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final,

exceto aviamento.
14. 10 - Tinturaria e lavanderia.
14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.
14.12 - Funilaria e lanternagem
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14.13 - Carpintaria e serralheria.
" 15 * Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles

prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem
de direito.

15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou
débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

É.A2 Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de
investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a
manutenção das referidas contas ativas e inativas.

15.03 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de
terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

15.04 - Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de
idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres.

15.05 - Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres,
inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF ou em
quaisquer outros bancos cadastrais.

15.06 Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e
documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores;
comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento
eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou
depositrírio; devolução de bens em custodia.

15.07 - Acesso, movimentaçãoo atendimento e consulta a contas em geral, por
qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a
terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede
compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas
em geral, por qualquer meio ou processo.

15.08 - Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e
registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito;
emissão, concessão, akeração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres;
serviços relativos a abertura de crédito,paÍa quaisquer fins.

15.09 - Arrendamento mercantil (Ieasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de
direitos e obrigações, substituição de garantia, a\terução, cancelamento e registro de
contratoo e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (Ieasing).

15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral,
de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de
terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de
atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento;
emissão de carnês, fïchas de compensação, impressos e documentos em geral.

15.11 - Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção
de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados.

15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.
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15.13 - Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração,
proffogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de
exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e
cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e
demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias
recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de
câmbio.

15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão
magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão saliário e congêneres.

15.15 - Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a
depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer
meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.

15.16 - Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens
de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços
relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares,
inclusive entre contas em geral.

15.17 - Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de
cheques quaisquer, avulso ou por talão.

15.18 - Serviços relacionados a crédito imobilirário, avaliação e vistoria de imóvel
ou obrao análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, akeração, transferência e
renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços
relaçionados a crédito imobiliário.

16 * Serviços de transporte de natureza municipal.
16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.
17 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e

congêneres.
l7.Al - Assessoria ou consultoria de qualquer natrtreza, não contida em outros

itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e
informações de qualquer nattreza, inclusive cadastro e similares.

17.02 - Datilografia, digitação, estenografra, expediente, secretaria em geral,
resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-
estrufura administrativa e congêneres.

17.03 Planejamento, coordenação, programação ou organizaçãa técnica,
financeira ou administrativa.

17.04 * Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporiário, inclusive de

empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de
serviço.

fi.46 - Propaganda e
de campanhas ou sistemas
materiais publicitários.

publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento
de publicidade, elaboração de deseúos, textos e demais
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17.07 - xxxxxxxxxx
17.08 - Franquia (franchising).
t7.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
17.10 Planejamento, organnação e administração de feiras, exposições,

congressos e congêneres.
l7.lI - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de

alimentação e bebidas, que fïca sujeito ao ICMS).
17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.
17 .13 - Leilão e congêneres.
17.14 - Advoçacia.
17 .I5 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.
17.16 - Auditor
17.17 - Análise de Organização e Métodos.
17.18 * Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.
17.19 * Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.
17.21* Estatística.
17.22 - Cobrança em geral.
17.23 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consuha, cadasfo, seleção,

gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em
geral, relacionados a operações de fatvrnação (factoring).

17.24 * Apresentação de palesfas, conferências, seminários e congêneres.
18 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a confiatos de seguros;

inspeção e avaliação de riscos para cobertura de conüatos de seguros; prevenção e
gerência de riscos seguráveis e congêneres.

18.01 - Serviços de regulação de sinisfros vinculados a contratos de seguros;
inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e
gerência de riscos seguráveis e congêneres.

19 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria,
bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmioso inclusive os decorrentes
de títulos de capitalização e congêneres.

19.01 - Serviços de distibuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria,
bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes
de títulos de capitalnaçáo e congêneres.

20 - Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuiárioso de terminais rodoviários,
ferroviários e metrovifu ios.

24.01- Serviços portuários, ferroporfuários, utilização de porto, movimentação de
passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desattacaçãoo
serviços de praticagem, capatazia, annazenagem de qualquer natureza, serviços
acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de
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movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e
congêneres.

20.02 Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação
passageiros, arÍnazenagem de qualquer nafureza, capatazia, movimentação
aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação
mercadorias, logística e congêneres.

20.03 - Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, meüoviários, movimentação
de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres.

21 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
2l.Al - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
22 - Sewiços de exploração de rodovia.
22.01- Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio

dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção,
melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação,
monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de
concessão ou de permissão ou em normas oficiais.

23 Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e
congêneres.

23.01 - Serviços de programação e comunicação visual, deseúo industrial e
congêneres.

24 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinallr;ação visuaf
banners, adesivos e congêneres.

24.0I - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual,
banners, adesivos e congêneres.

25 - Serviços funerários.
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de

capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros
paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véuo essa e outros
adornos; embalsamamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.

25.02 - Cremação de cotpos e partes de corpos cadavéricos.
25.03 - Planos ou convênio funeriários.
25.04 - Manutenção e çonservação de jazigos e cemitérios.
26 - Serviços de coleta, rÊmessa ou enhega de correspondências, documentos,

objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier
e congêneres.

26.0I - Serviçoq 4e coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos,
objetos, bens ou valòres, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier
e congêneres.

27 - Sewiços de assistência social.
27.01- Serviços de assistência social.

de
de
de
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28 * Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.
28.01 * Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.
29 - Serviços de biblioteconomia.
29 .01 - Serviços de biblioteconomia.
30 - Serviços de biologia, biotecnologia e química.
30.01 - Serviços de biologia, biotecnologia e química.
31 Serviços técnicos em edifïcações, elehônica, eletrotécnica, mecfuiica,

telecomunicações e congêneres.
31.01 - Serviços técnicos em edifïcações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica,

telecomunicações e congêneres.
32 - Serviços de desenhos técnicos.
32.01- Serviços de desenhos técnicos.
33 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.
33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e

congêneres.
34 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
35 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações

públicas.
35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações

públicas.
36 - Serviços de meteorologia.
36.01 - Serviços de meteorologia.
37 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
37.01- Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
38 - Serviços de musicologia.
38.01 - Serviços de musicologia.
39 - Serviços de ourivesaria e lapidação.
39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo

tomador do serviço).
40 - Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.
40.01 - Obras de arte sob encomenda.

Art. 38 O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do
prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o imposto será
devido no local:

I - do estabelecimento do tomador ou intermedirário do serviço ou, na
falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do $ lq do art.37
desta Lei
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II - da instalação dos andaimes, palcos, coberfuras e outras estruturas,
no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa;

ilI - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitËm
' 7.02 e7.I9 da lista anexa:

ry - da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da
lista anexa;

V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no
caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa;

M - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento,
reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no
caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa;

VII - da execução da lïmpeza, manutenção e conservação de vias e
logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no
caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa;

VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de
árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.tl da lista anexa;

IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de
agentes fïsicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.I2
da lista anexa;

X - xxxxxxxxxx
XI- xxxxxxxxxx
XII - do florestamento do reflorestamento, semeadura, adubação e

congêneres, no caso dos serviços desçritos no subitem 7.16 da lista anexa;
XIII - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas

e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa;
XIV - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem

7.18 da lista anexa;
XVI - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços

descritos no subitem 1 1.01 da lista anexa;
XVI - dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou

monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 1I.02 da lista anexa;
XVII - do armazenamento, depósito, carga, descarga, amrmação e guarda

do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa;
XVIII - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e

congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12. exceto o l}.l3. da
lista anexa;

XIX - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos
serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista anexa;

XX - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de
estabelecimentoo onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo
subitem 17.05 da lista anexa;
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XXI - da feira, exposiçfu, congresso ou congênere a que se referir o
planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem
17.10 da lista anexa;

XXII - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou
metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa.

$ ln No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa,
considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo
território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de
qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem
ou permissão de uso, compartilhado ou não.

S 2n No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa,
considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo
território haja extensão de rodovia explorada.

S 3s Considera-se ocorrido o fato gerador dg imposto no local do
estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os
serviços descritos no subitem 20.01.

Art. 39 Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte
desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que
configure unidade econômica ou profïssional, sendo irrelevantes para caracteraá-lo as
denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de
representação ou contato ou quaisquer outras que veúam a ser utilizadas.

$ lo A existência de estabelecimento prestador é caracterizado pelos
seguintes elementos:

I - Manutenção de pessoal, material, máquinas, instrumentos e
equipamentos necessiários à execução dos serviços;

II - Estrutura organizacional ou administrativa;
III - Inscrição nos órgãos previdenciarios;
IV- Indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos;
V - Permanência ou ânimo de permanecer no local, para a exploração

econômica de atividade de prestação de serviços, exteriorizada através da indióação do
endereço em impressos, formulários ou conespondência, contrato de locaçâo do
imóvel, propaganda ou publicidade, ou em contas de telefoneo de fornecimento de
energia eléhica, ág.ta em nome do prestador, seu representante ou preposto.
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$ 2" A circunstância de o serviço, por sua natureza, ser executado, habitual
ou eventualmente, fora do estabelecimento, não o descaraçteriza como çstabelecimento
prestador, ptr&os efeitos deste artigo.

$ 3" São, também, considerados estabelecimentos prestadores, os locais onde
forem exercidas as atividades de prestação de serviços de diversões públicas de
nafixeza itinerante.

Art. 40 O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do
País ou cuja prestação se teúa iniciado no exterior do País.

Parrígrafo Único - O imposto de que trata esta Lei incide ainda sobre os
serviços prestados mediante a utlluação de bens e serviços públicos explorados
economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de
tarifa,preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.

Art. 41 A incidência e a cobrança do Imposto independem:
I - da denominação dada ao serviço prestado
II - da existência de estabelecimento fixo;
III * do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou

administrativas, relativas à prestação de serviços;
IV - do fornecimento de materiais e;
V - do recebimento do preço ou do resultado econômico da prestação

do serviço.

/rrt.42 O imposto não incide sobre:
I * as exportações de serviços para o exterior do País;

II - a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores
avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fïscal de
sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados;

III - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o
valor dos depósitos banciários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a
operações de crédito realizadas por instituições financeiras.

Parrflgrafo único. Não sç enquadram no disposto no inciso I deste artigo, os
serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o
pagamento seja feito por residente no exterior.\_
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DO CONTRIBUINTE

Art. 43 O contribuinte do Imposto é a empresa ou o profissional autônomo,
que exerça em caráúet perÍnanente, ou eventual quaisquer dos serviços constantes da
lista do art.37 desta Lei.

Parágrafo Único - Não são contribuintes os que prestem serviços em
relação de emprego, ou fabalhadores avulsos, os diretores e membros de conselhos
consultivos ou fiscal de sociedade.

Lrt.44 O imposto é devido, a critério da repartição competente:
I - pelo proprieüário do eskbelecimento ou dõ veículo de aluguel a

frete, ou de transporte coletivo, no território do Município;
II - por que seja responsável pela locação e manutenção de bens e

equipamentos em geral, referidos no item 15.03 da lista de serviços anexa a Lei
complementar l0ll20}3 constante do Art. 37 da presente Lei.

III - por quem seja responsável pela execução dos serviços referidos nos
itens 7.02, 7.04, 7.05',.7.17 e 7.21 da lista anexa a Lei complementar ll6n0ï3
constante do Art. 37 da presente Lei" incluídos, nessa responsabilidade, os senriços
auxiliares e complementares e as sub-empreitadas;

IV - pelo sub-empreiteiro de obra ou serviço referido no inciso anterior
e pelo prestador de serviços auxiliares ou complementares, tais como os de encanador,
elefr ic ista, carpinteiro, marmorista, serralhe iro e outros;

V - por todos os responsáveis ou prestadores de serviços referidos nos
demais itens da lista de serviços anexa a Lei Complementar 11612003, constante do
Á^rt.37 desta Lei.

Parágrafo único - É responsável, solidariamente com o devedor, o proprietário
da obra em relação aos serviços de construção civil, referidos nos itens indicados no
inciso III, deste artigo, que lhe forem prestados sem a documentação fïscal
coïïespondente, ou sem a prova do pagamento do imposto pelo prestador dos serviços.

Art. 45 Cada estabelecimento do mesmo sujeito passivo é considerado
autônomo para o efeito exclusivo de manutenção de livros e documentos fiscais e para
recolhimento do imposto relativo aos serviços nele prestados, respondendo a empresa
pelos débitos, acréscimos e multas referentes a quaisquer deles.
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1rÍt. 46 O tomador do serviço é responsável pelo Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza, e deve reter e recolher o seu montante, quando o prestador:

I - obrigado à emissão de nota fiscal, fatura ou outro documento
exigido pela Administração Municipal, não o fizer

II - desobrigado da emissão de nota fïscal, nota fiscal-fatura ou outro
documento exigido pela Administração Municipal, não fornecer:

a) recibo de que conste, no mÍnimo, o nome do conüibuinte , o
número de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários, seu endereço, a atividade sujeita ao tributo e o valor
do serviço;

b) comprovante de que tenha sido recolhido o imposto
corespondente ao exercício anterior, salvo se inscrito
posteriormente;

c) copia da ficha de inscrição, ou documento que comprove a sua
imunidade ou isenção;

d) quando considerado contribuinte substituto do Imposto.

Art. 47 O tomador de serviços, será considerado responsável pelo Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza como contribuinte substituto, quando contràtar
pessoa fïsica ou jurídïca prestadores de serviços sujeitos à incidência do Imposto,
sediadas fora do Estado, ou do Município, bem como, por qualquer pessoa física ou
jurídica prestadora de serviços, sua contratada, QU€ não comprovar o pagamento do
referido Imposto.

S ln Os responsáveis a que se referem os artigos 46 e 47 desta Lei, estão
obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais,
independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte.

$ 2e Sem prejuízo do disposto no caput e no $ lq deste artigo, são
responsáveis:

I - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País
ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país;

II - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária
dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.0s, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.1s,
7 .16,7 .17,7.19, 11.A2, 17 .A5 e fi.10 da lista anexa.

S 3' As pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de serviços, referidas nooocaprrt" dos artigos 46 e 47, são responsáveis em caríúer supletivo pelo cumprimento
total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos
acréscimos legais.
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Art. 48 Para a retenção do Imposto, nos casos_ de que tratam os artigos,
anteriores, a base de cálculo é o preço dos serviços, aplicando-se a alíquota de
5%(cinco por cento) constante da tabela II.

$ 2' O responsável, ao efetuar a retenção do Imposto, deverá fornecer
comprovante ao prestador do serviço.

Lrt. 49 A retenção do Imposto na fonte será regulamentada por decreto do
executivo.

STJBSEÇAO rrr
BASE DO CALCULO DO IMPOSTO

Aú. 50 O imposto será calculado mediante a aplicação da alíquota de 5%
(cinco por cento) sobre o valor bruto do preço de serviços çobrados pelo prestador,
conforme Tabela II presente nesta Lei.

$ 1" A base de calculo do imposto para empresas é o preço ou valor do
serviço, como tal considerada a receita bruta e ele correspondente, sem nenhuma
dedução, excetuados os descontos ou abatimentos concedidos pelo Fisco Municipal aos
serviços constantes dos itens 7.02,7.05, 14.01, 14.03 e 17.11 da lista anexa a Lei
complementar 116/2003, conforme disposto no art. 37 e parágrafos da presente Lei,
conforme condições:

I - para efeito do disposto neste parágrafo, no oontrato de prestação de
serviços em que a contratada fornecer materiais para a execução dos serviços, os
materiais e valores coÍïespondentes, deverão ser expressamente discriminados no
referido contrato, os quais não estarão sujeitos a tributação do ISSQN.

II - Para fazerjus aos descontos ou abatimentos concedidos nos termos
do parágrafo 1o deste artigo, o prestador de serviços constantes dos itens mencionados
deverá fazer comprovação do fornecimento dos referidos materiais.

Iil - Quando não constar no contratoo nem houver comprovação dos
materiais fornecidos e valores corïespondentes, a Fazenda Municipal determinará o
percentual dos descontos ou abatimentos previstos neste parâgrafo.

$ 20 Consideram-se Materiais para efeito de dedução, descontos ou
abatimento da base de cálculo do ISSQN, itens 7.02,7.05,14.01, e 14.03:

I - bens que se incorporem a uma obra ou serviço;

S 3" Não se consideram Materiais para efeito de dedução, desconto ou
abatimento da base de cálculo do ISSQN, itens 7.02,7.0s,14.01 e 14.03:
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I - combustíveis, Lubrificantes, Pneus, Peças e Acessórios de
reposição utilizados em máquinas, equipamentos e veículos usados na execução de
obras ou serviços;

II - ferramentas;
III - outros bens que não se incorporem à obra ou serviço.

Art. 51 Preço do serviço, é a receita bruta que lhe corresponda, auferida pelo
prestador do serviço, sem quaisquer deduções ainda que a título de subempreitada de
serviços, fretes, despesas ou impostoso salvo nos casos especificamente previstos.

$ Lo Constituem partes integrantes do preço para efeito da base de cálculo do
Imposto:

a) os valores acrescidos e os encargos de quaisquer natureza, ainda
que de responsabilidade de terceiros;

b) os ônus relativos à concessão do crédito, ainda que cobrados em
separado, na hipótese de prestação de serviços a crédito, sob
qualquer modalidade;

c) o montante do Imposto transferido, constituindo o seu destaque
nos documentos fiscais, simples indicação de controle.

S 2" Não integram o preço de serviços para efeito da base de cálculo do
Imposto:

a ) os valores relativos a descontos ou abatimentos sujeitos a
condições, desde que prévia e expressamente contratados, conforme disposto no Art. 50
parágrafos 1o e 2o e seus incisos

Art. 52 A apuração do preço do serviço será efetuada com base nos elementos
em poder do sujeito passivo.

$ l' Na falta do preço do serviço disposto no caput do art. 50, ou não sendo
ele desde logo conhecido, será adotado o preço corrente na praça.

$ 2" Na hipótese de cálculo efetuado na forma do parágrafo anterior, qualquer
diferença de preço que veúa a ser efetivamente apurada acarretará a exigibilidade do
imposto sobre o respectivo montante.

$ 3" Inexistindo preço corrente na praça será ele fixado:
I - pela repartição fiscal mediante estimativa dos elementos

conhecidos ou apurados;
II - pela aplicação do preço indireto, estimado em função do proveito,

utilização ou colocação do objeto da prestação do serviço.

I
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Art. 53 O preço dos serviços poderá
penalidades cabíveis, nos seguintes casos:

I - quando o zujeito passivo não
necessários à comprovação do respectivo montante;

ser arbitrado, sem prejuízo das

exibir à fiscalização os elementos

II - quando houver fundada suspeita de que os documentos fiscais não
refletem o preço real dos serviços, ou quando o declarado for notoriamente inferior ao
corrente na praça;

III - quando o contribuinte depois de intimado, deixar de exibir ou
encaminhar ao fisco municipal, liwos ou documentos fiscais de utilização obrigatória;

IV quando ocorïer fraude ou sonegação de dados julgados
indispensáveis ao lançamento do imposto;

V - quando o contribuinte não possuir liwos fiscais de utilização
obrigatória, ou estes não se enconüarem com a sua escrituração atualaada;

VI - quando sejam omissas ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo;

VII * quando o preço declarado pelo sujeito passivo seja inferior ao
corrente no mercado, ou desconhecido pela administração municipal.

VIII verificada qualquer diferença enfe o montante do imposto
recolhido por arbitramento e o efetivamente devido, a mesma será:

a) recolhida dentro do prazo de 2A (vinte) dias, contados da data do
encenamento do exercício ou período considerado, independente de
qualquer iniciativa do Poder Público, quando este for devido;

b) restituído ao conhibuinte quando este for recolhido a maior;
c) a restituição ou compensação se dará mediante requerimento do

contribuinte.

Aú. 54 Quando o volume ou a modalidade da prestação de serviços
aconselhar, a critério da Prefeitura, tratamento fiscal mais adequado, o imposto poderá
ser calculado por estimativa, observadas as seguintes condições:

I - com base em dados declarados pelo contribuinte ou em outros
elementos informativos, parcelando-se mensalmente o respectivo montante.

II - findo o exercício civil ou o período para o qual se fez a estimativa
ou, ainda, suspensa' por qualquer motivo, a aplicação do sistema de que trata este
artigo, serão apurados os preços efetivos dos serviços e o montante do tributo
efetivamente devido pelo contribuinte, respondendo este pela diferença verificada ou
tendo direito a restituição do imposto pago a maior;

Art. 55 O enquadramento do contribuinte no regime de estimativa poderá,
a critério da autoridade municipal competente, ser feito individualmente, por atividade
ou grupo de atividades.
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Art. 56 A Administração municipal poderá, a qualquer tempo e a seu
critério, suspender a aplicação do regime de estimativa, de modo geral,
individualmenteo ou quanto a qualquer atividade ou grupo de atividades.

Art. 57 A Administração municipal notificará os contribuintes do
enquadramento no regime de estimativa e do montante do imposto respectivo, na forma
regulamentar.

Art. 58 As impugnações e os recursos relativos ao regime de estimativa não
terão efeito suspensivo.

Art. 59 Os contribuintes sujeitos ao regime de estimativa poderão, a critério
da autoridade municipal competente, ficar desobrigados da emissão e escrituração da
documentação fïscal.

Art. 60 Quando se tratar de prestação de serviço sob a forma de trabalho
pessoal do próprio contribuinteo o imposto será calculado por meio de alíquotas fixas
Tabela II, Anexo I ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outos fatores
pertinentese na forma da Tabela II, Anexo IIo sem se considerar a importância paga a
título de remuneração do próprio frabalho.

Parágrafo único - Considera-se prestação de serviço sob a forma de trabalho
pessoal do próprio contribuinte, o simples fornecimento de trabalho por profissional
autônomo que não tenha, a seu serviço, empregado da mesma qualificação profissional.

Art. 61 A base de cálculo para profissionais liberais será a quantidade da
unidade Fiscal do Município - uFM, constante da tabela II, anexo II

^tt.62 
Sempre que os serviços a que se referem os itens 4.A1,4.02, 4.04,

4,05, 4.06,4.07,4.09, 4.a9,4.10, 4.1r,4.12, 4.13,4.14, 4.15, 4.16,5.01, 17.14, 17.16
17.19 e 31.01 da lista anexa aLei Complementar 116/2003 consignada no art. 37 da
presente Lei, forem prestados por sociedades de profïssionais, esta ficará sujeita ao
imposto calculado em relação a cada profissional habilitadoo sócioo empregado ou não,
que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade
pessoal, nos termos da lei aplicável.

$ 1o Para os fins destç artigo, consideram-se sociedades de profissionais
aquelas cujos componentes são pessoas físicas, habilitadas para o exercício da mesma
atividade profissional, dentre as especificadas nos itens mencionados no "caput" deste
artigo, I que não explorem mais de uma atividade de prestação de serviços.
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$ 2' Nas condições deste artigo, o valor do imposto será calculado pela
multiplicação das UFMs fïxadas na Tabela II - Anexo II, pelo número de profissionais
habilitados, sócios, empregados ou não, que prestem serviços em nome da sociedaüe,
embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.

$ 3' Quando não atendidos os requisitos fixados no "caput" e no $ 1o deste
artigo, o imposto será calculado com base no preço do serviço mediante a aplicação das
alíquotas coïïespondentes, fixadas pela Tabela II - Anexo I.

SUBSEÇAO IV
DO LAÌ\ÇAMENTO

Art. 63 O Imposto será lançado:
I - uma única vez no exercício a que corresponde o Imposto, quando

a base de cálculo for feita por estimatíva, com base na receita bruta presumida, ou a
unidade fiscal do município - UFM;

II - mensalmente, quando a base de calculo for o preço do serviço;
m a qualquer momento em que ocoffer prestação de serviço

contratual ou extraconfratual, tendo como base de cálculo o preço contratado.

Art. 64 O Imposto devido pelos prestadores de serviços sob a forma de
trabalho pessoal e pelas sociedades de profissionais será lançado anutltrìente,
considerados, para tanto, os dados declarados pelos contribuintes ao ensejo da sua
inscrição no cadastro próprio.

Parágrafo único - Para os fins deste artigo, considera-se ocorïido o fato
gerador do imposto:

I - a 1o de janeiro de cada exercício, no tocante aos contribuintes já
inscritos no exercício anterior;

II - na data do início da atividade, relativamente aos confibuintes que
vierem a se inscrever no decorrer do exercício e posteriormente, conforme disposto no
inciso I deste parágrafo.

Art. 65 O Imposto devido pelos prestadores de serviços sob a forma de
fabalho pessoal e pelas sociedades de profissionais poderá ser recolhido de uma só vez
ou em prestações, mensais e sucessivas, conforme kbela II, anexo II, na forma
regulamentar.

Art. 66 A notifïcação do lançamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Nafureza é feita ao contribuinte, pessoalmente, ou na pessoa de seus familiares,
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empregados, representantes ou prepostos, no endereço do estabelecimento ou, na falta
de estabelecimentoo no endereço de seu domicílio, conforme declarados na sua
inscrição.

Parágrafo único - Na impossibilidade de entrega da notificação, ou no caso
de recusa de seu recebimento, o contribuinte será notifïcado do lançamento do imposto
por via postal ou por edital.

^rt. 
67 Os contribuintes do Imposto caracterizados como empresa ficam

obrigados a:
tNc,r áo [ - manter em uso, escrita destinada ao registro dos serviços prestados,

ainda que não ffibutáveis;
II - emitir notas fiscais de serviços, ou outro documento admitido pela

administração municipal, por ocasião da prestação dos serviços.

' Aú. 68 O sujeito passivo fica obrigado a manter, em cada um dos seus
estabelecimentos, escrita fïscal destinada ao registro dos serviços prestados, ainda que
isentos de tributação.

$ lo A escrituração fiscal obrigatória, será efetuada e mantida no
estabelecimento da empresa contribuinte, conforme definição abaixo:

a) liwo de registros de çontrato de prestação de serviços ,
devidamente registrado na Secretaria Municipal de Finanças, para
pagamento do ISSQN, tendo como base comprobatória da
escrituração, cópia do contrato respectivo, cópia das notas Íïscais
de serviços emitidas, sem rasuras, emendas ou borrões ;

b) liwos ou documentos usados pelas empresas de conformidade com
o seu sistema contábil em uso, devidamente registrado na
Secretaria Municipal de Finanças.

$ 2' O regulamento estabelecerá os modelos de liwos fïscais, a forma e os
prazos para sua escrituração podendo, arnda, dispor sobre a dispensa ou a
obrigatoriedade de manutenção de determinados liwos, tendo em vista a natureza dos
serviços ou o ramo de atividade dos estabelecimentos.

$ 3' Todo prestador de serviços remunerados, pessoa física ou jurídica, é
considerado conhibuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. A
pessoa jurídica é obrigada a emitir notas fïscais, devidamente regularuada no órgão
fïscal correspondente do domiçílio de seu estabelecimento, para fins de documentar a
escrituração dos livros mencionados.
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Art. 69 Os liwos fiscais não poderão ser retirados do estabelecimento sob
pretexto algum, a não ser nos casos expressamente previstos, presumindo-se retirado o
liwo que não for exibido ao Fisco, quando solicitado.

$ 1' Os agentes Íïscais affecadarão, mediante termo, todos os livros fiscais
encontrados fora do estabelecimento e os devolverão ao sujeito passivo, após a
lavratura do auto de infração cabível.

S 2" Sendo insatisfatórios os meios normais de fiscalização o Poder
Executivo poderá exigir a adoção de instrumentos ou documentos especiais necessários
à perfeita apuração dos serviços prestados, da receita auferida e do imposto devido.

Art. 70 Os liwos fiscais, que serão impressos e com folhas numeradas
tipografïcamente, somente serão usados depois de visados pela repartição fiscal
competente, mediante termo de abertura.

Parágrafo único - Salvo a hipótese de início de atividade, os liwos novos
somente serão visados mediante a apresentação dos livros correspondentes a serem
encerrados.

Art. 7l Os liwos fïscais e comerciais são de exibição obrigatória ao Fisco
devendo ser conservados, por quem deles tiver feito uso, durante o prazo de 5 (cinco)
anos, contados do encerramento.

Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, não tem aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito do Fisco de examinar liwos,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fïscais dos prestadores de serviço,
de acordo com o disposto no artigo 195 da Lei Federal n.o 5.172, de 25 de outubro de
I 966 (Código Tributário Nacional).

^Ít.72 
Por ocasião da prestação do serviço deverá ser emitida nota fiscal, com

as indicações, utilização e autenticação determinadas em regulamento.

Art.73 O regulamento poderá dispensar a emissão de documentos fiscais para
estabelecimentos que utilizem sistemas de controle do seu movimento, capazes de
assegurar o seu registro e respectiva autenticidade, de forma satisfatória para os
interesses da fiscalização.

Art.74 Observado o disposto pelo inciso II do artigo 46 desta Lei, todo aquele
que utilizar serviços sujeitos à incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza deverá exigir o documento fiscal, cuja utilaação esteja prevista em
regulamento ou autoruadapor regime especial.
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Aú. 75 Além da inscrição cadastral e respectivas alterações, o contribuinte fica
sujeito à apresentação, na forma e nos prazos regulamentares, de quaisquer declarações
exigidas pelo Fisco Municipal.

SUBSEÇAO V
DA ARRECADAÇÃO

^rt.76 
O imposto deverá ser recolhido na forma, condições e prazos seguintes:

$ 1' Tratando-se de lançamento por estimativa até o dia 10 de fevereiro de cada
ano, para contribuintes já inscritos.

$ 2" Tratando-se de lançamento em decorrência de fiscalização, na data da
o corrência e po ster iormente, conforme p aúrgr afo anterior.

$ 3' Tratando-se de lançamento quando a base de calculo for o preço do serviço,
mensalmente, até o dia 10 do mês subseqüente ao vencido.

$ 4' A qualquer momento em que ocoffer prestação de serviço contratual ou
extracontratual, tendo como base de cálculo o preço contratado.

$ 5' Tratando-se de lançamento de oficio, o imposto será pago no prazo mínimo
de vinte dias, contados da notificação;

$ 6' A arrecadação do ISSQN, poderá se efetivar mediante desconto em cont4
retenção na fonte pagadora ou pôr pessoa vinculada ao fato gerador, por iniciativa do
contribuinte, ou por decorrência de ato fiscalizatório da Secretaria de Finanças. O
imposto será calculado sobre o valor de cada serviço prestado, e se no mesmo dia, mês
ou ano ocorrer mais de um serviço remunerado e pago pela mesma fonte pagadora,
aplicar-se-á a alíquota correspondente a soma dos valores dos mesmos.

$ 7" No interesse da arrecadação, poderá, pôr ato do Poder Executivo e
observado o disposto nos Arts. 128 e 134 do Código Tributiário Nacional, Art. 6o $ 1o e
$ 2'- I e II da Lei Complementar 116 de 3l de julho de 2003 e Arts. 46 e 47,
parágrafos incisos e alíneas desta Lei, ser atribuída condição de responsável pelo
crédito hibutririo e pelas arrecadações e pagamento do imposto como contribuinte
substituto, a terceiros ou fonte pagadora a qualquer tífuIo, sendo pessoa fisica ou
jurídica que usufrua a prestação de serviços remunerados tributáveis pãb município ou
esteja vinculada à execução dos mesmos ou a seu pagamento.
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$ 8' O tomador ou intermediário de serviços, sociedade, estabelecimento ou
entidade que seja fonte pagadora de serviços tributáveis prestados por terceiros, em
que seja prestador pessoa fïsica ou jurídica, quando designado como contribuinte
substituto, na forma prevista no parágrafo anterior , fïca responsável na qualidade de
sujeito passivo por substituição, pela retenção e pelo recolhimento do imposto devido
pelo prestador do serviço, nos valores e na forma da legislação vigente, retenção essa
abrangente de pagamento, crédito, remessa ou entrega dos valores coïrespondentes aos
serviços.

$ 9" O imposto retido pela fonte pagadora nos termos do parágrafo anterior, será
recolhido em favor daFazenda Municipal sob pena de sanções previstas nesta Le| até o
dia 10 (dez) do mês subseqüente à data do vencimento, transferindo esse prazo para o
seguinte dia útil, se seu término coincidir com data em que não houver expediente
normal nos órgãos arrecadadores.

S 10o As fontes pagadoras deverão fornecer aos contribuintes documentos
comprobatórios de retenção do imposto em duas vias, com indicação da natureza e do
montante do serviço ao que o mesmo se refere.

$ 11' A fonte pagadora fica solidariamente obrigada ao recolhimento do
impostos ainda que não o teúa retido.

$ 12" São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores ou representantes de pessoas jurídicas pelos créditos
decorrentes do não recolhimento do imposto descontado ou retido na fonte pagadora.

$ 13' O prazo para pagamento do imposto lançado de ofício, será o constante
do documento de arrecadação emitido - DAM

^rt.77 
Quando o volume ou a modalidade dos serviços aconselhar fratamento

fiscal diferente, a autoridade administrativa municipal poderá exigir ou autorizar o
recolhimento do imposto pôr estimativa.

S I' O enquadramento do contribuinte no regime de estimativa, poderá ser
feito individualmente, por categoria de estabelecimento ou por grupo de atividade,
independente:

a) de estar o contribuinte obrigado a escrita fiscal ou contábil;
b) do tipo de conhibuinte e de constituição da sociedade.

$ 2' O regime de estimativa poderá ser suspenso pela autoridade administr ativa
municipal, mesmo quando não findo o exercício ou período, seja de modo geral ou
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individual, seja quanto a qualquer categoria de estabelecimento, grupo ou setores de
atividades.

$ 3' A administração municipal poderá rever os valores estimados a qualquer
tempoo reajustando as parcelas do imposto.

$ 4'Na hipótese do contribuinte sonegar ou destruir documentos necessários à
fixação de estimativa, esta será arbifiada, sem prejuízo de outras penalidades.

Art. 78 No recolhimento do imposto pôr estimativa serão observadas as
seguintes regras:

I - Com base em informações do contribuinte ou em outros elementos,
será estimado o valor dos serviços tributaveis e do imposto total a recolher no exercício
ou período, podendo 'ser parcelado o respectivo montante, para recolhimento em
prestações mçnsais.

II - Findo o exercício ou período da estimativa, ou deixando o regime de
ser aplicado, serão apurados os preços dos serviços e o montante do imposto
efetivamente devido pelo contribuinte, respondendo este pela diferença verifïcada, ou
tendo direitos a restituição do imposto pago a maior.

III - Verifïcada qualquer diferença entre o montante do imposto recolhido
por estimativa e o efetivamente devido, a mesma será:

a) recolhida dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do
enceramento do exercício ou período considerado, independente de
qualquer iniciativa do poder público quando a este for devido;

b) restituída ou compensada, mediante requerimento do contribuinte.

Parágrafo único * Quando, na hipótese do inciso II deste artigo o preço
escriturado não refletir o preço dos serviços, a administração municipal poderá
arbitrá-lo, pôr meios diretos e indiretos.

Art. 79
tendo em vista
administração
do imposto

sempre que o volume ou a modalidade dos serviços o aconselhe, e
facilitar aos contribuintes o cumprimento de obrigações tributrárias, a

municipal poderá autonzar a adoção de regime especial paru pagamento

' t.-'- suBsEçÃo vt
DAS INFRAçÕNS E PENALIDADES

Art. 80 Sem prejuízo da attnlização monetária e dos juros moratórios previstos
no att.22I e seu parágrafo único desta Lei, a falta de pagamento ou retenção

do imposto, nos prazos estabelecidos nesta Lei, implicarâ a cobrança dos seguintes
acréscimos:
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I - recolhimento fora do pÍaza legal, efetuado antes do início da ação
fiscal:

a) multa equivalente a l0o/o (dez por cento) do valor do imposto
devido pelo prestador do serviço ou retido e não pago, ou pago a
menor pela fonte pagadora , no caso de recolhimento fora do
prazo, até 30 (trinta) dias após o vencimento;

b) multa equivalente a 20oÁ (vinte por cento) do valor do imposto
devido pelo prestador do serviço ou retido e não pago, ou pago a
menor pela fonte pagadora, no caso de recolhimento, fora do
prazo, após 30 (trinta) até 60 (sessenta) dias do vencimento;

c) multa equivalente a 30Vo (finta por cento) do valor do imposto
devido pelo prestador do serviço, ou retido e não pago ou pago a
menor pela fonte pagadora, no caso de recolhimento, fora do
ptazo, após 60 (sessenta) até 90 (noventa) dias do vencimento;

d) multa equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor do
imposto devido pelo prestador do serviço ou retido e não pago ou
pago a menor pela fonte pagadora, no caso de recolhimento, fora
do prazo, após 90 (noventa) até 120 (cento e vinte) dias do
vencimento;

e) multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor do
imposto devido pelo prestador do serviço, ou retido e não pago
ou pago a menor pela fonte pagadora, no caso de recolhimento
fora do pÍazo, após 120 dias do vencimento.

II - recolhimento fora do ptazo legal, efetuado após o início da ação
f,rscal, ou através dela:

a) multa equivalente a 20Yo (vinte por cento) do valor do imposto
devido pelo prestador de serviço ou retido e não pago, ou pago
a menor, pela fonte pagadora, no caso de recolhimento fora do
pÍazo, até 30 dias após o vencimento;

b) multa equivalente a 30o/o (trinta por cento) do valor do imposto
devido pelo prestador do serviço ou retido e não pago ou pago a
menor pela fonte pagadora, no caso de recolhimento, fora do
prazo, após 30 (trinta) até 60 (sessenta) dias do vencimento;

c) multa equivalente a 40o/o (quarenta por cento) do valor do
imposto devido pelo prestador de serviço, ou retido e não pago,
ou pago a menor, pela fonte pagadorc, no caso de recolhimento,

d) fora do prazo, após 60 (sessenta) até 90 (noventa) dias do
vencimento;

e) multa equivalente a 50Yo (cinqüenta por cento) do valor do
imposto devido pelo prestador de serviço, ou retido e não pago,
ou pago a menor, pela fonte pagadora, no caso de recolhimento,
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fora do ptaza, após 90 (noventa) até, Da (cento e vinte) dias do
vencimento;

g multa equivalente a 6}o/a (sessenta por cento) do valor do
imposto devido pelo prestador do serviço ou retido e rso pago

ou pago a menor pela fonte pagadara, no caso de recoâflmento,
fora do prazo, após 120 (cento e vinte) dias do vencimento;

g) multa equivalente a 30vo (trinta por cento) do valor do imposto
devido pelo prestador do serviço sobre o total da operação aos
que, obrigados à retenção do tributo, deixarem de efetuá-la;

h) multa equivalente 50% (cnqüenta por cento) do valor dos
serviços, aos QUê, obrigados ao pagamento do imposto,
deixarem de emitir, ou fïzerem com importância diversa do
valor do serviço, adulterarem, extraviarem ou inutilizarem
documento Íiscal previsto nesta Lei;

i) multa equivalente a 60Yo (sessenta por cento), do valor dos

serviços aos quais se referir o documentoo aos que, não tendo
efetuado o pagamento do imposto correspondente, emitirem,
para operações tributiíveis, documento fiscal referente aos

ierviços não tributáveis ou isentos e aos que, em proveito

próprio ou alheio, se utilizarem desses documentos para a
produção de qualquer efeito fiscal-.,

Art. 8l As infrações às normas relativas uo itlorto sujeitam o infrator às

seguintes penalidades :
I - infrações relativas à inscrição e alterações cadastrais:
a)multa de 40 (quarenta) Unidades Fiscais do Município - UFM, aos

que deixarem de efetuar no período de 20 (vinte) dias, a inscrição
inicial, as alterações de dados cadastrais ou o encenamento de

atividades, quando a infração for apurada afavés de ação fiscal ou

denunciada após o seu inicio;
b)multa de 80 (oitenta) Unidades Fiscais do Município- UFM, aos

contribuintes que promoverem alterações de dados cadastais ou

encerramento de atividade, quando ficar evidenciado não terem

ocorrido as causas que ensejaram essas modificações cadastrais.

II - infrações relativas aos livros destinados à escrituração dos serviços

prestados ou tomados de terceiros e a qualquer oufro livro fiscal que deva conter o

valor do imposto, ou dos serviços, quando apuradas atavés de ação fïscal ou

denunciadas após o seu início:
a) multa equivalente a 80 (oitenta) Unidades Fiscais do Município -

uFM, do valor dos serviços não escriturados, aos que não
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possuírem os liwos ou, ainda que os possuam' não estejam
devidamente escriturados e altenticados;

11I - infrações relativas à fraude, adulteração, exffavio ou inutilização

de liwos fïscais: multa de 2A0 (duzentas) Unidades Fiscais do Município - UFM, sem

prejuízo do arbitamento do valor do serviço previsto no artigo 53 desta Lei;
1y - infrações relativas à ação fiscal: multa de 400 (quatrocentas)

Unidades Fiscais do Município - UFM, aos que recusarem a exibição de liwos ou

documentos fiscais, embaraçarem a ação fiscal, ou sonegarem documentos parc a

apuração do preço dos serviços ou da fixação da estimativa;
V - infrações relativas às declarações: multa de 400 (quatrocentas)

Unidades Fiscais do Município - UFM, aos que deixarem de apresentar quaisquer

declarações a que obrigados, ou o fizerem com dados inexatos, ou omissão de

elemenios indispensáveú à apuração do imposto devido, independentemente da

apuração e fixação dos mesmos;
VI - infrações para as quais não haja penalidade específÏca prevista

nesta Lei: multa mínima de 40 (quarenta) Unidades fiscais do Município - UFM, até o

timite Máximo de 400 (quatrocentas) Unidades Fiscais do Município -UFM. -

Parágrafo único - O valor das multas previstas no inciso III, será reduzido,

respectivamente, para 40 (quarenta) Unidades Fiscais do Município - UFM, nos casos

de extravio ou inutitizaçãô A" liwos ou documentos fiscais, quando comprovados,

documentalmente, pelo contribuinte e a comprovação seja aceita pela Administação

Municipal.

Art. 82 Considera-se iniciada a açãa fiscal:
I - com a lawatura do termo de início de fiscalização ou verifïcação; ou

II - com a prëúíca, pela Administração Municipal, de qualquer ato

tendente apuração do créditõ tributrírio ou do cumprimento de obrigações acessórias,

cientificado o contribuinte.

Aú. 83 No concurso de infrações, as penalidades serão aplicadas

conjuntamente, uma para cada infração, ainda que capituladas no mesmo dispositivo

legal.
Art. 84 Na reincidência, a infração será punida com o dobro da penalidade e, a

cada reincidência subseqüente, aplicar-se-á multa correspondente à reincidência

anterior, acrescida de 30% (trinta por cento) sobre o seu valor.
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Parágrafo único - Entende-se por reincidência a nova infração, violando a
mesma norma trlbutáría, cometida pelo mesmo infrator, dentro do ptazo de 05 (cinco)
anos, contados da data em que se tornar definitiva a penalidade relativa à infração
anterior.

Art. 85 Na aplicação de multas por descumprimento de obrigações acessórias
relativas ao imposto, que tenham por base a UFM, deverá ser adotada a conversão em
moeda corrente ao valor vigente no mês da lavratura do auto de infração
coffespondente.

Art. 86 O sujeito passivo que reincidir em infração às normas do imposto
poderá ser submetido, por ato da autoridade fiscal competente, a sistema especial de
conffole e fiscalização.

Art. 87 Ficam sujeitos à apreensão, na forma regulamentar, os bens móveis
existentes no estabelecimento ou em trânsito, bem como os livros, documentos e papéis
que constituam prova material de infração à legislação municipal atinente ao Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza.

Art. 88 O sujeito passivo será intimado do auto de infração por uma das
seguintes modalidades :

I - pessoalmente, no ato da lavrafura, mediante entrega de cópia do
auto ao infrator, seu representanteo mandatiírio ou preposto, conha recibo ou atestado
da circunstância da impossibílidade ou recusa de assinatura do recibo;

II - por via postal registrada, acompaúada de cópia do auto de
infração;

III - por edital, quando improfícuos quaisquer dos meios previstos nos
incisos anteriores.

snBsEÇAo vlr

a)
b)

I

DAS ISENçOES E REDUÇOES

Aú. 89 Respeitadas as isenções concedidas por Lei municipal, Íïcam isentos
ou poderão ter redução do imposto os serviços:

r - rsENÇÃo:

prestados por engraxates ambulantes;
de diversões públicas, com fins beneficentes ou considerados
de interesse da comunidade pelo Poder Executivo.
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II - REDUÇAO:

a) Mediante Decreto do Poder Executivo, poderá ser concedido

!:*ff,Í:ólï'r*ïï"f',1ï'ï,JJoiï',:ï".,ÍiJi"ï;'.1ïïi
jurídicas que prestarem serviços considerados relevantes ao

Município, em termos de Parceria.

Parágrafo único - A concessão desse benefïcio estará sujeita a acordo formal,

firmado entre - os interessados e a Prefeitura Municipal, na forma prevista em

regulamento, homo logado pela Câmara Munic ipal.

SUBSEÇÃO VIII
DA INSCRIÇAO

Art. 90 Os prestadores de serviços serão cadastrados pela administração

municipal, inclusive os isentoso as sociedades irregUlares ou de fato.

parágrafo Único - O cadastro de prestadores de serviços, sem prejuíza de

outros elementos obtidos pela fiscalizaçãa, será formado pelos dados da inscrição e

respectivas a lterações "

Aú. 91 O contribuinte será identificado para efeitos fiscais, pelo número do

cadastro de prestadores de serviços, o qual deverá constar de quaisquer documentos,

inclusive recibos e notas fiscais.

^rt. 
92 A inscrição deverá ser promovida pelo contribuinte em formulário

próprio, mencionando os dados necessários a perfeita identifïcação dos serviços

prestados.

$ l" A inscrição será efetuada dentro do praza de 20 (vinte) dias, contados do

início da atividade do contribuinte.

$ 2. Na hipótese de o confibuinte deixar de promover a inscrição, na prazo

previsto ão parágrafo anterior, esta será procedida de ofício, sem prejuízo da aplicação

de penalidade.
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$ 3. A inscrição deverá ser feita para cada estabelecimento ou local de

atividade, ainda que pertencentes a mesma pessoa, salvo em relação ao ambulante, que

fica sujeito a inscrição única.

$ 4" Na existência de estabelecimento ftxo, a inscrição será únic4 pelo local

do domicilio do prestador do serviço.

$ 5' A inscrição poderá ser dispensada, quando o prestador do serviço já

possuir a lieença de localização parao desempeúo de suas atividades.

Art, 93 Os dados apresentados na inscrição deverão ser atualizados pelo

contribuinte dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da ocorrência de fatos ou

circunstâncias que possam afetar o lançamento do Imposto.

$ l. O prazo previsto neste artigo deverá ser observado quando se tratar de

venda ou transferênciã de estabelecimento, de transferência de ramo, ou de

enceÍïamento de atividade.

$ 2" Na hipótese de o contribuinte deixar de promover a alteração, no prazo

previsto no "capuf' ãeste artigo, será procedida de ofïcio, sem prejuízo da aplicação de

penalidades.

Art. 94 Sem preju:r:a de inscrição e respectivas alterações, o Poder Executivo

poderá sujeitar o contribuinte à apresentação de declaração de dados para fins

estatísticos e de fïscalização.

SEçÃO IV
Do IMPosTo soBRE TRANSMTSSÃO *INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS

suBsEÇÃo I
DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA

Art. 95 Constitui fato gerador do Imposto, a transmissão o'inter vivos", a

qualquer tífuIo, por ato oneroso, de bens imóveis por natureza ou acessão fïsica e de

dirritor reais sobre imóveis, exceto os de garantia e as servidões, bem como a cessão de

direitos relativos a sua aquisição.

Art. 96 A incidência do Imposto alcançaas seguintes mutações patrimoniais:

I - compra e venda pura ou condicional e atos equivalentes;
II - dação em pagamento;
III - permuta;

I
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IV - arremataçáo ou adjudicação em hasta pública, leilão ou praça;
V - incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, ressalvado üs

casos previstos no inciso I, parâgtafa 2o, Art. 156 da CF;
VI - transferência do patrimônio de pessoa jurídica para o de qualquer

de seus sócios, acionistas ou respectivos sucessores;
VII - tornas ou reposições que ocorram:

a) nas partilhas efetuadas em virtude de dissolução da sociedade
conjugal ou morte, quando o cônjuge ou herdeiro receber, dos

imóveis situados no município, quota parte cujo valor seja maior

do que o da parcela que lhe caberia na totalidade desses imóveis;
b) nas divisões para extinção de condomínio de imóvel quando for

recebida por qualquer condômino quota parte material, cujo valor

seja maior do que o de sua quota parte ideal.
VIII qualquer ato judiciat ou extra-judicial o'inter vivos" não

especificados neste artigo que importe ou se resolva em transmissão, a tífulo oneroso

de bens imóveis por natureza ov acessão física, ou de direitos reais sobre imóveis,

exceto os de garantia;

parágrafo Único - Equiparam-se ao conüato de compra e venda para os

efeitos fiscais:
I - a permuta de bens imóveis por bens e direitos de outra natureza;

U - ã ttuttsação em que seja reconhecido direito que implique

transmissão de imóvel.

suBsEÇAO rr
DO CONTRIBUINTE E DO RESPONSAVEL

^rt. 
97 O Imposto é devido pelo adquirente do bem imóvel ou de direito a

ele relativo.

Art. 98 Nas fransmissões que se efetuarem sem o pagamento do Imposto

devido, fica solidariamente responsável por esse pagamento o transmitente e o cedente,

conforme o caso.

suBsEÇÃo ur
DA BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA

Art. 99 A base de cálculo do Imposto é o valor pactuado no negócio jurídico

ou o valor venal atribuído ao imóvel ou ao direito transmitido periodicamente

atualizado pelo município, se este for maior.
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$ I' Na arremataçãa em leilão e na adjudicação de bens imóveis, a base de
cálculo será o valor estabelecido pela avaliação judicial ou administração, municipal
ou o preço pago, se esse for maior.

$ 2' Nas tornas ou reposições, a base de cálculo será o valor da fração ideal.

$ 3' Na instituição de fideicomisso, a base de cálculo será o valor do negócio
jurídico ou 70Yo (setenta por cento) do valor do bem imóvel ou do direito transmitido,
se maior.

$ 4' Nas rendas expressamente constifuídas sobre imóveis, a base de cálculo
será o valor do negócio ou 30% (trinta por cento) do valor venal do bem imóvel, se
maior.

$ 5' Na concessão real de uso, a base de cálculo será o valor do negócio
jurídico ou 40% (quarenta por cento) do valor venal do bem imóvel, se maior.

$ 6' No caso de cessão de direitos de usuftuto, a base de cálculo será o valor

do negócio jurídico ou70Va (setenta por cento) do valor venal do bem imóvel, se maior.

$ 7' No caso de acessão fïsica, a base de cálculo será o valor da indenização
ou o valor da fração ou acréscimos hansmitidos, se maior.

$ 8'Quando a fïxação do valor venal do bem imóvel ou direito transmitido

tiver por base o valor da terra- nua estabelecido pelo órgão competente, poderá o

mun ic íp io atualízá-Io monetar iamente.

$ 9" A impugnação do valor fïxado como base de cálculo do Imposto será

endereçada à repartição municipal que efetuar o cálculo, acompaúada de laudo técnico

de avaliação do imóvel ou direito fransmitido.

Art. 100 O Imposto será calculado aplicando-se sobre o valor estabelecido

como base de cálculo as seguintes alíquotas:
I - transmissões compreendidas no sistema financeiro da habitação'

em relação àparcela financiada0,5Yo (meio por cento);
II - demais transmissões 2% (dois por cento).

suBsEÇÃo rv
DA ARRECADAÇAO

Aú. 101 O Imposto será arrecadado ate a data do fato translativo, exceto nos

seguintes casos:

4'I



I - na transferência de imóvel à pessoa jurídica ou desta para seus
sócios ou acionistas ou respectivos sucessores, dentro de 30 (trinta) dias contado da
data da assembléia ou da escritura em que tiverem lugar aqueles atos;

II - na arrematação ou na adjudicação em praça ou leilão, dentro de 30
(trinta) dias contados da data em que tiver sido assinado o ato ou deferida a
adjudicação, ainda que exista recurso pendente;

III - na acessão física, até a data do pagamento da indenização;
IV - nas tornas ou reposições e nos demais atos judiciais, dentro de 30

(trinta) dias contados da data da sentença que recoúecer o direito, ainda que exista
recurro pendente.

Art. 102 Nas promessas ou compromissos de compra e venda é facultado
efetuar-se o pagamento do Imposto a qualquer tempo, desde que dentro do prazo fixado
para o pagamento do preço do imóvel.

$ I' Optando-se pela antecipação a que se refere o "câput" deste artigo,
tomar-se-âpor base o valor do imóvel na data em for efefuada a antecipação, ficando o
contribuinte exonerado do pagamento do Imposto sobre o acréscimo de valor,
verifïcado no momento da escritura definitiva.

$ 2'Verificada a redução do valor, não se restituirá a diferença do Imposto
correspondente.

Art. 103 Não se restituirá o Imposto pago
I - quando houver subseqüente cessão da promessa ou compromisso

de compra e venda, ou quando qualquer das partes exercer o direito de arrependimento,
não sendo, em conseqüência, lawada a escritura;

II - à aquele que veúa a perder o imóvel em virtude de pacto de
retrovenda.

Art. 104 O Imposto uma vezpago, só será restituído nos casos:
I - anulação de transmissão decretada pela autoridade judiciária, em

decisão defïnitiva;
II - nulidade do ato jurídico;

ru rescisão de contrato e desfazimento da arrematação com
fundamento em dispositivos do novo Código Cível Brasileiro.

Art. 105 A guia para pagamento do Imposto será emitida pelo órgão municipal
competente.
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SUBSEÇAO V
DAS PENALIDADES

Art. 106 O adquirente de imóvel ou de direitos que não apresentar o seu
título à repartição fiscalizadora, no prazo legal, fìca sujeito à multa de 30Yo (finta por
cento) sobre o valor do Imposto.

Art. 107 O não pagamento do Imposto nos prazos fixados nesta Lei, sujeita o
infrator à multas, atualizações monetárias e juros moratórios calculados sobre o valor
do Imposto devido, conforme dispostos nesta Lei, na forma dos Arts. 80 e 22I, incisos,
alíneas e parágrafo único respectivamente.

Parágrafo Único - Igual penalidade será aplicada aos tabeliães e escrivães
que descumprirem o previsto no art. 712 e 113 desta Lei.

Art. 108 A omissão ou inexatidão fraudulenta de declaração relativa a
elementos que possam influir no cálculo do Imposto, sujeitará o contribuinte à rnllta de
80% (oitenta por cento) sobre o valor do Imposto sonegado, podendo ser aplicadas
penalidades em razão de outras infrações eventualmente praticadas.

Parágrafo Único - Igual multa será aplicada a qualquer pessoa que intervenha
no negócio jurídico ou declaração e seja conivente ou auxiliar na inexatidão ou omissão
praticada.

snBSEÇÃO Vr
DAS IMI]NIDADES E DA NÃO INCIDÊNCIA

Aú. 109 O Imposto não incide sobre a transmissão de bens imóveis ou direitos
a eles relativos quando:

I - o adquirente for a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Município e respectivas autarquias e fundações;

II - o adquirente for partido político, templo de qualquer culto,
instituição de educação e assistência social, para atendimento de suas finalidades
essenciais ou delas decorrentes;

III - efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica

em realização de capital;
IV - decorrentes de fusão, incorporação ou extinção de pessoa jurídica.
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$ 1' O disposto nos incisos III e IV deste artigo não se aplica, quando a pessoa
jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda desses bens
locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

$ 2o Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida no parágrafo
anterior, quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa
jurídica adquirente nos dois (2) anos seguintes à aquisição, decorrer de vendas ou
adminishação de imóveis.

$ 3" Verifïcada a preponderância a que se referem os parágrafos anteriores,
tornar-se-á devido o Imposto nos termos da Lei vigente à data da aquisição e sobre o
valor atualaado do imóvel ou dos direitos sobre eles.

$ 4' As instituições de educação e assistência social deverão observar ainda os
seguintes requisitos:

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas a título de lucro ou participação no resultado;

II aplicarem integralmente no município os seus recursos na
manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos sociais;

III - manterem escrituração de suas respectivas receitas e despesas em
liwos revestidos de formalidades capazes de assegurar perfeita exatidão.

SUBSEÇÃO Vll
DAS rSENçÕES

Art. 110 São isentas do Imposto:
I - a extinção do usufruto, quando o seu instituidor tenha continuado

dono da sua propriedade;
II - a transmissão dos bens ao cônjuge, em virtude de comuúão

decorrente do regime de bens do casamento;
III - a transmissão em que o alienante seja o Poder público;
IV a indenização de benfeitorias pelo proprietário ao locatário,

consideradas aquelas de acordo com a lei civil;
V - a transmissão decorrente da execução de planos de habitação para

população de baixa renda, patrocinado ou executado por órgãos públicos ou seus
agentes;

M - transmissão de bem imóvel conforme disposto no aú. 36 Inciso VI e
VI desta Lei.

VII - as fansferências de imóveis desapropriados para fins de reforma
agrárria.
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WI - as transferências de imóveis desapropriados para fins de reforma

agtitría.

sUBSEÇÃo vtII
DAS OBRTGAçons ACESSORTaS

Art. lt 1 o sujeito passivo é obrigado a apresentar na repartição competente da

prefeitura os ooruÃ.nto, . innor.ãioïs necessárias ao lançamento do Imposto'

conforme estabelecido em regulamento'

Art. 112 os tabeliães e escrivães não poderão lawar instrumentos, escrituras

ououtrosterÍnosjudiciaissemqueoimpostocgïespo-nde1t1je$asidodevidamente
pago. Sob pena O.iãpiir"iao do disposto no art107,Parágrafo Unico'

Art . l . l3ostabel iãeseescr ivãestranscreverãoaguiaderecolhimentodo
Imposto nos instru*.ttor, escritur=as ou termo' 3t'ãi'iuit quã lavrarem' Sob pena de

aplicação Oo Aitpoïtã *-í'tnl 'Parágrafo 
Único'

Art . l l4Todosaquelesqueadqukl .*benscujatransmissãoconst i tuaou
possa constituir fulo i"rua* Oo impostõ, são obrigadoi a apresentar seu título à

repartição fiscarizadoru'do tributo dentro do prazo J.õo (noventâ) dias a contar da data

em que for lawado o contrato , 
"inu 

de adjudicação ou {e arrematação' ou qualquer

outrotítulorepresentativo,datransferênciadobemoudireito.

CAPITULO III
DAS TAXAS

sEÇÃo r
DA TAXA DE SBRVIÇOS PUBLICOS

suBsEÇÃo r
DO FATO GERADOR

Art. 115 o fato gerador da taxa de serviços públjco.s é a ut||ização, efetiva ou

potencial, dos serviços de coleta.de-1i*o, iluminação pública, conservação de vias e

iogradouro público, l- fi*p.ru p,iúii'a, prestado'- ptlo município ao contribuinte' ou

colocados a disposiçãoo com a regularidade neçessária'

1o Entende-se por serviço de coleta de lixo, a remoção periódica de lixo

imóveledif ïcado.Nao.,tasujeitoàtaxaeremoçãoespecialdel ixo,assim
5l

s
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entendida a retirada de entulhos, detritos industriais, galhos de arvores, etc., e ainda a
remoção de lixo em horário especial por solicitação do interessado.

$ 2' Entende-se por serviços de iluminação pública o fornecimento de
iluminação nas vias e nos logradouros públicos.

$ 3' Entende-se por serviços de conservação de vias e logradouros públicos, a

reparação e manutenção de ruas, estradas municipais, praças, jardins e similares, que

visem manter ou melhorar as condições de utilização desses locais, quais sejam:
a) raspagem do leito carroçável, com uso de ferramentas ou máquinas;
b) conservação ou reparação do calçamento;
c) recondicionamento do meio fio;
d) melhoramento ou manutenção de oomata-burros", acostamentos,

sinalização e similares;
e) desobstrução, aterros de reparação e serviços correlatos;

0 sustentação e fixação de encostas laterais, remoção de barreiras;
g) fïxação, podagem e tratamento de árvores e plantas ornamentais e

serviços correlatos;
h) manutenção de lagos e fontes.

$ 4' Entende-se por serviços de limpeza pública, os realizados em vias ou

logradouros públicos, que consistem em varrição, lavagem e irrigação, limpeza e

desobstrução de bueiros, 'obocas de lobo", galerias de água pluvial e córregos,

capinação, desinfecção de locais insalubres.

SUBSEÇAO II
DO CONTRIBUINTE

Art. 116 Contribuinte da taxa e o proprietiírio, o titular do domínio útil ou
possuidor a qualquer título de bem imóvel situado em local onde o município mantenha

os serviços referidos no artigo anterior.

suBsEÇÃo ril
DA BASE DE CALCULO A ALÍQUOTA

Art. 117 A base de cálculo da taxa é o custo dos serviços utilizados pelo

contribuinte ou colocados a sua disposição e dimensionados para cada caso, da seguinte
forma:

I - em relação aos serviços de iluminação pública, aplicando-se os

dispositivos da Lei 010/93 de l1 de Maio de 1993 - Taxa de Iluminação Pública.
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II - em relação aos serviços de limpeza pública, conservação de vias e

rogradouros púbticos e coróta de lixo, plr tipo de utilidade do imóvel, com aplicação

da-s seguintes alíquotas sobre a unidade fiscal:
Residências.............. ........... '100%

Comércio """""*200%
Serviços.. """"""'200%
Industrias """"""'300%
Hospitais e congêneres"" " " """ " """ "400%
Agrõpecuária""""' """""""200%
Outros - VALOR ARBITRADO

suBsEçÃo rv
DO LANÇAMENTO

Art. rr8 A taxa sobre os serviços de brrryeza pública, coleta de lixo e

conservação de vias e logradouros-públicãs seú lançada ãnualmente, êh nome do

contribuinte, com base nos-dados do cadastro fiscal imobilifuio'

SUBSEÇÃO V
DÀ ARRECADAÇÃO

Art. 119 A taxa será Paga
prevista em regulamento.

de uma só vez , ou parceladamente, na forma

parágrafo Único - o pagamento das parcelas vincendas só poderá ser efetuado

após o pagamento das parcelas vencidas'

sEÇÃo Ir.
DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO REGULAR

DO PODER DE POLÍCIA

suBsEçÃO r
DO PODER DE POLICIA

Art. 120 considera-se Poder de Policia atividade da Administração Pública

que, limitando ou ãir.ipfinando direito, interesse ou liberdade, regula a pratica de ato

ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à

higiene, à ordem, aos costumes, 'a disciplina de produção e do mercado' ao exercício

de atividades econômicas dependentes dì concessão ou autorização do Poder Público

Municipal, à tranqüilidade publica ou ao respeito à propriedade e aos direitos

individuais ou coletivos, conforme disposto no código Tributário Nacional'
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SUBSE,ÇAO II
DO FATO GERADOR DAS TAXAS

Art. 121 O fato gerador das taxas pelo exercício regular do poder de policia é

o prévio exame e fïscalú ação, dentro do território do município, das condições de

localuação, seggrança, higiáne, saúde, incolumidade, bem como de respeito à ordem'

aos costumes,- à trânqtiil-idade pública, à propriedade, aos direitos individuais e

coletivos, à legislação urbanística, ao transito e a defesa do meio ambiente a que se

submete qualquir p.rrou fïsica ou jurídica que pretenda: veicular publicidade em vias e

logradoú, p,iUtiror, em locais deies visíveis ou de acesso ao público ,lacallgar e fazer

funcionar estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviços, agropecuários e

outros, ocupar vias e logradouros públicos com móveis e utensílios, manter aberto

estabelecimento fora dos horários normais de funcionamento, exercer qualquer

atividade, ou ainda manter em funcionamento o estabelecimento previamente

licenciado, ocupar o solo, o subsolo não mineral e o espaço aéreo do território

municipal com máquinas, equipamentos e outros'

$ 1' Estão sujeitos à prévia licença:
a) ã localaaçãa e/ou funcionamento de estabelecimento;

b) o funcionamento de estabelecimento em horário especial;

c) a veiculação de publicidade em geral;

d) a execução de obras, arruamentos e loteamentos;

e) o abate de animais;

ó a ocupação de áreas em terrenos ou vias e logradouros públicos;

gl uso do soloo do subsolo não mineral e do espaço aéreo do

município.

$ 2' As licenças não poderão ser concedidas por período superior a um ano'

$ 3" Em relaçã o aloca\uação e /ou funcionamento de estabelecimento:

4 ; ücença abrange, quando do primeiro licenciamento, a

localização e o funcionamento, nos exercícios posteriores apenas o

funcionamento;
b) haverá incidência de nova taxa no mesmo exercício e será

concedida, se for o caso, a respectiva licença sempre gue ocoffer

mudança de ramo de atividade, modificações nas características do

estabelecimento ou transferência de local'

$ 4" Em relação à execução de obras, amramento e loteamentos, não havendo

disposição em contrário em legislação especial:
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a) a licença será cancelada se a execução da obra não for iniciada
dentro do prazo concedido no alvará;

b) a licença poderá ser prorogada, a requerimento do contribuinte, se
insuficiente para execução do projeto o prazo concedido no alvará
mediante pagamento de 30% sobre o valor da licença inicialmente
concedida.

$ 5' Em relação ao abate de animais, a taxa só será devida quando o abate for

realizado fora do matadouro municipal e onde não houver fïscalização sanitíria
efetuada por órgão Federal ou Estadual.

$ 6' As licenças relativas às alíneas o'a" $c' e 4g)' do parágrafo 1o deste
artigo, serão válidas para o exercício em que forem concedidas, as relativas às

alíneas "b" e "f'pelo período solicitado, a relativa à alínea "d" pelo prazo do alvaút e a

relativa à alínea "e" patao número de animais que for solicitado.

$ 7' Em relação a veiculação dapublicidade:
a) a rea\uada em jornais, revistas, rádio e televisão estarão sujeitas a

incidência da taxa quando o órgão de divulgação localizar-se no
município;

b) não se consideram publicidade as expressões de indicação.

$ 8" Será considerado abandono de pedido de licença, a falta de qualquer

providêncïa dapaúe interessada que importe em arquivamento do processo.

suBsEÇÃo ul
DOS CONTRIBUINTES

Art. 122 Contribuintes das taxas é a pessoa física ou jurídica que exercer

atividade que se enquadrar em uma das condições previstas no art. tzl desta Lei.

suBsEÇÃo rv
BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA

Art. 123 A base de cálculo da taxa é o custo da atividade de fscalização

realnadapelo município no exercício regular do poder de policia, dimensionada, para

cada licença requerida e concedida conforme o caso, mediante a aplicação de alíquota

sobre a unidade fiscal do município - UFM quantifïcada de acordo com as tabelas III,

IV, VI, e MII anexas a esta Lei.
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suBsnÇÃo v
DAS rNFRAÇOES E PENALTDADES

Ãrt.124 As infrações serão punidas conforme as peculiaridades de cada uma

das taxas ou de maneira geral com ÍÌs seguintes penalidades:

I - multa de 30% (trinta por cento) do valor da taxa no caso da não

comunicação ao fisco, dentro do prazo da alteração física sofrida pelo estabelecimento;
II - multa de 50% (cinqüenta por cento ) do valor da taxa, pelo

exercício de qualquer atividade sujeita ataxa sem a respectiva licença;
11I - suspensão da licença, pelo pÍazo máximo de 30 (trinta) dias, nos

casos de reincidência;
1y - Cassação da licença, a qualquer tempo, quando deixarem de ser

cumpridas, dentro do prazo, as intimações expedidas pelo fisco, ou quando a atividade

for exercida de matteira a contrariar o interesse público no que diz respeito à ordem, à

saúde, à segurança e aos bons costumes-

sriBsEÇAO VI
PECULIARIDADES DAS TAXAS

Art. 125 São taxas pelo exercício regular do poder de policia:

I _ TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇAO DE

LOC ALLZAÇÃO. INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO;
II - TAXA DE LICENÇA E FISCALTZAÇÃO DE ANUNCIO
III - TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E

ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS;
IV _ TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA;
VTAXADELICENÇâEFISCALIZAÇÃODEUSoE

ACUpAçÃO nO SOLO, DO SUBSOLO NÃO MINERAL, DO ESPAÇO AEREO

DAS AREAS TERRITORIAIS URBANAS E RURAIS PUBLICAS OU
pARTICULARES, DE VIAS E DE LOGRADOUROS pÚgLtCOS, DE OBRAS DE

ARTE E DE BENS PÚBLICOS OU PARTICULARES Do MuNtcÍpto;
VI _ TAXA DE LICENÇA E TISCALIZAÇAO PARA OCUPAÇÃO

DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS;
V11 _ TAXA DE LICENÇA E FISCALTZAçAO SOBRE ABATE DE

ANIMAIS.
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DA TAXA DE LICENÇA E F'ISCALIZAÇÃO DE
LOCALI ZAÇ LO,INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Incidência e Fato Gerador

6;rt. 126 A Taxa de Licença e Fiscalaação de Localização, Instalação e

Funcionamento é devida pela atividade municipal de fiscalização do cumprimento da

legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo e logradouros público, da higiene,

ruúd., segurança, do respeito à ordem ou tranqüilidade pública, aos direitos individuais

e coletivos e à legislação urbanística a que se submete qualquer pessoa, física ou
jurídica, em razão da localização, instalação e funcionamento de quaisquer atividades

econômica no Munic íp io, suj eitas a fiscalaação mun ic ipal. .

Parágrafo único - Incluem-se entre as atividades sujeitas à fiscalização

municipal, as de comércio, indústria, agropecuária, de prestação de serviços em geral e,

ainda, as exercidas por entidades, sociedades ou associações civis, desportivas'

religiosas ou decorrentes de profïssão, arte ou ofício-

^rt.l27 
A incidência e o pagamento da Taxa é anual e independem:

I - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou

administrativas;
II - de licença, autorização, permissão ou

União, Estado ou MunicíPio;
concessão, outorgadas Pela

III - de estabelecimento fixo ou de exclusividade, no

exercida a atividade;

local onde é

IV - da finalidade ou do resultado econômico da atividade, ou da

exploração dos locais;
V - do efetivo funcionamento da atividade ou da efetiva utilização dos

locais;
y1 - do carátter permanente, eventual ou üansitório da atividade;

VII - do pagamento de preços, emolumentos e quaisquer importâncias

eventualmente exigidas, inclusive para expedição de alvarás ou vistorias.

$ 1. A licença abrange, quando do primeiro licenciamento, a \ocalízação e o

funcionamento, nos exercícios posteriores apenas o funcionamento.

S 2" Haverá incidência de nova taxa no mesmo exercício e será concedida,

se for o caso, sempre que ocoÍïer mudança do ramo de atividade, modificações nas

características do estabelecimento, transferência de local ou criação de novos

estabelecimentos.
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Art. l2S Estabelecimento é o local onde são exercidas, de modo
permanente ou temporário, as atividades previstas no artigo 126, parágrafo único desta
Lei, sendo irelevantes para sua caracternaçáo as denominações de sede, filial, agência,
sucursal, escritório de representação, contato ou quaisquer outras que venham a ser

utilizadas.
Art. 129 Sendo anual o período de incidência, o fato gerador da Taxa

considera-se ocorrido :
I - na data de início da atividade, relativamente ao primeiro ano de

exerçício desta;
II - a 1o de janeiro de cada exercício, nos anos subseqüentes;
III - na data de alteração do endereço e/ou da atividadeo em qualquer

exercício.

Lançamento

Art. 130 O lançamento ou pagamento da Taxa não impoúa no

reconhecimento da regularidade da atividade.

Parágrafo Único - A. taxa é devida anual e integralmente a partir da

ocorrência do fato gerador, conforme disposto no artigo 129, incisos I, II e III, desta

Lei.

Contribuinte

Art, 131 O sujeito passivo da taxa é a pessoa fisica ou jurídica sujeita à
fiscalização municipal em rarÃo da localização, instalação e funcionamento de

atividades previstas no artigo 126,paútgrafo único desta Lei.

Art. 132 São solidariamente responsáveis pelo pagamento da Taxa:
I - o proprie&írio e o responsável pela locação do imóvel onde estejam

instalados ou montados equipamentos ou utensílios usados na exploração de serviços
de diversões públicas, e o locador desses equipamentos;

II * o promotor de feiras, exposições e congên€res, o proprietario, o
locador ou o cedente de espaço em bem imóvel, com relação às barracas, oostands" ou

assemelhados.
III - o proprietário e o responsável pela locação de imóvel onde estejam

localizados estabelecimentos de quaisquer das atividades econômicas sujeitas a
fiscalização municipal, conforme disposto no parágrafo único do art. 126 desta Lei.
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Base de Cálculo

AÉ. 133 A Taxa será calculada em função da natureza da atividade e de

outros fatores pertinentes, de conformidade com a Túela III, e será devida pelo
período inteiro nela previsto, com exceção, quando requerida ê p,a-rtir do nono -mês do
el<e-rqíç_lq.e11 curso, será considerada proporcionais aos meses restantes.

$ 1" Não havendo na tabela especifïcação precisa da atividade, a Taxa será

calculada pelo item que contiver maior identidade de características com a considerada,
ou arbitrada no caso da impossibilidade de identiÍïcação.

$ 2o Enquadrando-se o contribuinte em mais de uma das atividades
especificadas na tabela, será utilizada,para efeito de cálculo, aquela que conduzit ao

maior valor.

S 3" Quando o contribuinte mantiver seu estabelecimento abeúo, além do

horário normal de funcionamento do comércio, será acrescida a Licença de

Funcionamento em Horário Especial conforme tabela III, anexo II.

Arrecadação

Art. 134 A Taxa deverá ser recolhida na forma, condições e prazos seguintes:

$ L' Tratando-se de incidência anual, até o dia 10 de fevereiro de cada ano,
para contribuintes já inscritos.

$ 2. Tratando-se de inscrição inicial, na data da ocorrência e posteriormenteo

conforme p ará grafo anterior.

$ 3' Para o recolhimento da Taxa, tomar-se-á o valor mensal da Unidade
Fiscal do Município - UFM, vigente na datado respectivo vencimento.

$ 4' Para a quitação antecipad a dataxaadotar-se-á o valor da Unidade Fiscal

do Município - UFM, vigente no mês de pagamento.

$5'
exercício em
restantes.

No caso do requerimento da licença ocoffer a partir do nono mês do
cufso, o valor da Taxa será cobrado proporcionalmente aos meses
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Inscrição Cadastral
Art. 135 O sujeito passivo deverá promover a sua inscrição cadastral, no

prazo de até 20 (vinte) dias, da data do início da atividade ou das ocorrências
posteriores, bem como cancelamento da atividade, mencionando, além de outras

informações que venham a ser exigidas pela Administração municipal, os elementos
necessários à sua perfeita identiÍïcação, bem assim da atividade exercida e do

respectivo local.

$ t' O sujeito passivo deverá promover tantas inscrições quantos forem os

estabelecimentos ou locais de atividades, sendo obrigatória a indicação das diversas

atividades exercidas num mesmo local

$ 2' Os documentos relativos à inscrição cadastral e posteriores alterações,

bem comô os documentos de arrecadação, devem ser mantidos no estabelecimentoo
para apresentação ao Fisco, quando solicitados.

$ 3' É obrigatôria a afïxação da Licença de Fiscalização, Localuação

Instalação e Funcionarnento emitida pela Prefeitura, no estabelecimento, €ffi local

visível e de fácil acesso à fiscalização municipal, sob pena de multa prevista no art.139

inciso III
Art. L36 A Administração municipal poderá proceder, de ofìício, inscrições ou

alterações cadastrais, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando não

promovidas pelo sujeito passivo ou, em tendo sido, apresentarem erroo omissão ou

falsidade.

^rt.137 
Além da inscrição e respectivas alterações, a Administração poderá

exigir do sujeito passivo a apresentação de quaisquer declarações de dados, para efeito

de ãtualização cadastral ou para outros fins de interesse do Município.

Infrações e Penalidades
Art. 138 Sem prejutzo da atualuação monetária e da cobrança de juros,

moratóriôr porri*to no art. 221, alineas e parágrafo único da presente Lei, a falta de

pagamento ãa Taxa no prazo legal implicará na aplicação das multas previstas no Art.

80 incisos I e II desta Lei.

Art. 139 As infrações as normas relativas à Taxa sujeitam o infrator às

seguintes penalidades :
I - infrações relativas à inscrição e às alterações cadastrais: multa de

40 (quarenta), Unidades Fiscais do Município - UFM, aos que deixarem de efetuar, até

ZO ivintel dias, a inscrição inicial, as alterações de dados cadastrais ou seu respectivo

cancelamento, quando apuradas por meio de ação fiscal ou denunciadas após o seu

início:
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II - infrações relativas às declarações de dados: multa de 100 (cem)
Unidades Fiscais do Município - UFM, aos que deixarem de apresentar quaisquer
declarações a que obrigados, ou o fizerem com dados inexatos ou omissão de
elementos indispensáveis à apuração daTaxa devida, independente do valor da mesma.
III - infrações relativas à ação fiscal:

a)multa de 200 (duzentas) Unidades Fiscais do Município - UFM,
aos que recusarem a exibição da inscrição, da declaração de dados
ou de quaisquer outros documentos Íïscais, embaraçarem a ação
fïscal ou sonegarem documentos para a apuração da taxa;

b)multa de 250 (duzentas e cinqüenta), Unidades Fiscais do Município
- UFM, aos que não mantiverem no estabelecimento os
documentos relativos à inscrição no cadastro e posteriores
alterações, bem como os documentos de arrecadação.

ry - infrações para as quais não haja penalidade específica prevista
nesta Lei: multa de 40 (quarenta), até o limite de 250 (duzentas e cinqüenta) Unidades
Fiscais do Município - UFM"

Art. 140 Na aplicação de multas por descumprimento de obrigações
acessórias relativas à Taxa, que tenham por base a Unidade Fiscal do Município -
UFM, deverá ser adotado o valor vigente no mês da lawafura do auto de infração
coffespondente.

Ãïl-I-4n A Licença poderá ser cassada e determinado o fechamento do
estabelecimento, a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que
legitimaram a concessão da licença, ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação
das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para regularrzar a
situação do estabelecimento, ou ainda quando a atividade for exercida de maneira a
contrariar o interesse público no que diz respeito à ordem, à saúde, à segurança pública
e aos bons costumes

Isenções

Ãrt.l42 Ficam isentos da Taxa:
I - Creches, Orfanatos, Entidades Religiosas e Asilos beneficentes;
II - Clubes e Associações Desportivas filiadas a Federação até a

categoria de amador;
III - Entidades beneÍïcentes que promovam a elevação do nível cultural

e recreativo nas causas sociais de interesse público.
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DA TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE ANUNCIOS

Incidência

Art. 143 A Taxa de Licença e Fiscalização de Anúncios é devida em
razão da atividade municipal de fiscalização do cumprimento da legislação
disciplinadora da exploração ou utilização, por qualquer meio ou processo, de anúncios
nas vias e nos logradouros públicos, ou em locais deles visíveis ou, ainda, em outros
locais de acesso ao público.

Parágrafo único - Para efeito de incidência da Taxa, consideram-se anúncios
quaisquer instrumentos ou formas de comunicação visual ou audiovisual de mensagens,
inclusive aqueles que contiverem apenas dizeres, desenhos, siglas, dísticos ou logotipos
indicativos ou representativos de nomes, produtos, locais ou atividades de pessoas
fïsicas ou jurídicas, mesmo aqueles afixados em veículos de transporte de qualquer
natureza.

Art. 144 Quaisquer alterações procedidas quanto ao tipo, caracteristicas ou
tamanho do anúncio, assim como a sua transferência para local diverso, acarretarão
nova incidência da Taxa.

Aú. 145 A incidência e o pagamento da Taxa independem:
. I - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou

administrativas, relativas ao anúncio;
II - da licença, autorização, permissão ou concessão, outorgadas pela

União, Estado ou Município;
ru do pagamento de preços, emolumentos e quaisquer

importâncias eventualmente exigidas, inclusive para expedição de alvarás ou vistorias.

Art. 146 O lançamento ou o pagamento da Taxa não importa em
reconhecimento da regularidade do anúncio.

Art.147 A Taxa não incide quanto:
I - aos anúncios destinados à propaganda de partidos políticos ou de

seus candidatos, na forma prevista na legislação eleitoral;
II - aos anúncios no interior de estabelecimentos, divulgando artigos ou

serviços neles negociados ou explorados;
III - aos anúncios e emblemas de entidades públicas, cartórios, tabeliães,

ordens e cultos religiosos, irmandades, asilos, orfanatos, entidades sindicais, ordens ou
associações profïssionais, quando colocados nas respectivas sedes ou dependências;
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IV - aos anúncios e emblemas de hospitais, sociedades cooperativas,
beneficentes, culturais, esportivas e entidades declaradas de utilidade pública, quando
colocados nas respectivas sedes ou dependências

V - aos anúncios colocados em estabelecimentos de instrução, quando
a mensagem fizer referência, exclusivamente, ao ensino ministrado;

VI - às placas ou letreiros que contiverem apenas a denominação
do prédio;

VII - aos anúncios que indiquem uso, lotação, capacidade ou quaisquer
avisos técnicos elucidativos do emprego ou finalidade da coisa, desde que sem qualquer
legenda, dístico ou desenho de valor publicitrírio;

VIU - às placas ou letreiros destinados, exclusivamente, à orientação do
público, desde que sem qualquer legenda, dístico ou desenho de valor publicitrírio;

IX - aos anúncios que recomendem cautela ou indiquem perigo e sejam
destinados, exclusivamente, à orientação do público, desde que sem qualquer legenda,
dístico ou desenho de valor publicitário;

X às placas indicativas de oferta de emprego, afixadas no
estabelecimento do empregador, desde que sem qualquer legenda, dístico ou desenho
de valor publicitririo;

XI - às placas de profïssionais liberais, autônomos ou assemelhados,
quando colocadas nas respectivas residências e locais de trabalho e contiverem, tão
somente, o nome e a profïssão;

XII - aos anúncios de locação ou venda de imóveis em cartazes ou em
impressos, quando colocados no respectivo imóvel, pelo proprietário, e sem qualquer
legenda, dístico ou deseúo de valor publicitário;

XIII - ao painel ou tabuleta afìxada por determinação legal, no local da
obra de construção civil, durante o período de sua execução, desde que corúeúa, tão
só, as indicações exigidas e as dimensões recomendadas pela legislação própria;

)ilV - aos anúncios de afixação obrigatória, decorrentes de
disposição legal ou regulamentar, sem qualquer legenda, dístico ou desenho de valor
publicitário.

Contribuinte
Art. 148 Contribuinte da Taxa é a pessoa física ou jurídica que, na

forma e nos locais mencionados no artigo 143 desta Lei:
I - ftzer qualquer espécie de anúncio;
II - explorar ou utilizar a divulgação de anúncios de terceiros.

^rt.149 
São solidariamente obrigados pelo pagamento da Taxa:

I - aquele a quem o anúncio aproveitar quanto ao anunciante ou ao
objeto anunciado;

II - o prqprietario, o locador ou o cedente de espaço em bem imóvel
ou móvel. inclusive veículos.
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Base de cálculo/Arrecadação

Art. 150 A Taxa será calculada em função do tipo e da localização do
anúncio, de conformidade com a Tabela IV, e será devida pelo período inteiro nela
previsto, ainda que o anúncio seja explorado ou utilizado em parte do período
considerado.

$ I' Não havendo na tabela especificação precisa da atividade, a Taxa será
calculada pelo item que contiver maior identidade de características com a considerada,
ou arbitrada no caso da impossibilidade de identificação..

$ 2" A Taxa será recolhida antes da veiculação do anuncio e somente em
locais permitido pela Secretaria Municipal de Obras.

$ 3" Ficam sujeitos ao pagamento da taxa em dobroo os anúncios referentes a.
bebidas alcoólicas, cigarros e os redigidos em línguas estrangeiras.

Art. 151
Inscrição

O sujeito passivo da Taxa deverá promover sua inscrição no
cadastro próprio do Município, independentemente de prévio licenciamento e
cadastramento do anúncio, sob pena de aplicação de multa prevista no art. 154, inciso I,
desta Lei.

Parágrafo único - A Administração municipal poderá promover, de ofício, a
inscrição referida neste artigo, assim como as respectivas alterações de dados, inclusive
cancelamento, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Art. 152 Além da inscrição cadashal, poderá ser exigida do sujeito passivo a
apresentação de quaisquer declarações de dados ou outros documentos, para fins de
atuallu;ação cadastral ou para outros fins de interesse do Município..

Infrações e Penalidades

Art. 153 Sem prejuíza da atualnaçáo monetária e da cobrança de juros,
segundo previsto nesta Lei, art. 221, alíneas e parágrafo único, a falta de pagamento da
Taxa no prazo legal implicará na aplicação de multas de acordo com o disposto no Art.
80. incisos I e II desta Lei.
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Art. 154 As infrações às normas relativas à Taxa sujeitam o infrator às
seguintes penalidades :

I - infrações relativas à inscrição e às alterações cadastrais: multa de
40 (quarenta) Unidades Fiscais do Município - UFM, aos que deixarem de efetuar, até
20 (vinte) dias após, a inscrição inicial, as alterações de dados cadastrais ou seu

respectivo cancelamento, quando apuradas por meio de ação fiscal ou denunciadas apos
o seu início;

II - infrações relativas às declarações de dados de natureza tributária:
multa de 100 (cem), Unidades Fiscais do Município - UFM, aos que deixarem de
apresentar quaisquer declarações a que obrigados, ou o fizerem com dados inexatos ou
omissão de elementos indispensáveis à apuração dataxadevida;

m infrações relativas à ação fiscal: multa de 200 (duzentas)
Unidades Fiscais do Município - UFM, aos que recusarem a exibição do registro de
anúncio, da inscrição, da declaração de dados ou de quaisquer outros documentos,
embaraçarem a ação fiscal ou sonegarem documentos para apuração da Taxa;

IV - infrações para as quais não haja penalidade específica prevista
nesta Lei: multa de 40 (quarenta) até o limite de 250 (duzentas e cinqüenta) Unidades
Fiscais do Município- UFM;

V - infrações relativas ao não pagamento da licença parc veiculação do
anuncio: proibição de veiculação, com a retirada imediata do meio ou processo do
anuncio uttl:.r;ado pelo infrator.

Art. 155 Na aplicação de multas por descumprimento de obrigações
acessórias relativas àTaxa, que tenham por base a Unidade Fiscal do Município- UFM,
deverá ser adotado o valor vigente no mês da lawatura do auto de infração
coffespondente.

Isenções

Art. 156 São isentos da Taxa :

Parágrafo Único- Os enquadrados no artigo 142 desta Lei.
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DA TAXA DE LICENÇA E FISCALTZAÇAO DE OBRAS,
ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS

Incidência e Fato Gerador

Ãrt. 157 Fundada no poder de polícia do Município relativo
ao cumprimento da legislação disciplinadora das construções com fins residenciais,
comerciais, industriais e outras, de obras para instalação de Equipamentos no solo, no

subsolo e no espaço aéreo, do território municipal, aTaxa de Licença e Fiscaluação de

Obras, Arruamentos e Loteamentos tem, como fato gerador, o licenciamento
obrigatório e a fiscalização da execução de construções, reformas, consertos,
demolições, instalação de equipamentos, escavações, abertura e ligação de novos
logradouros ao sistema viário urbano e rural (arruamentos e loteamentos).

$ 1o A incidência da Taxa ocorrerá com o início dos serviços
discriminados no caput do art. 757 e o prazo de validade da licença será o solicitado
pelo Contribuinte, não podendo ser superior a um ano. (12 meses)

S 2" O período de validade da Licença poderá ser proÍïogado a
requerimento do contribuinte, se insuficiente parc execução do projeto o ptazo
anteriormente solicitado, ou prorrogado de ofício pela Administração Municipal
quando detectado que o prazo concedido encontra-se esgotado, ocoÍTendo em ambos os
casos, a obrigatoriedade de pagamento do percentual de 30% do valor inicialmente
pago.

Contribuinte

Aú. 158 O contribuinte dataxa é o proprietário, titular do domínio útil
ou possuidor a qualquer título do imóvel onde se realizem obras de consfruções,
reformas, consertos, demolições, arïuamentos e loteamentos, bem como, a pessoa física
ou jurídica que executar ou contratar terceiros pa executar quaisquer uns dos serviços
referidos no artigo anterior.

Pdrágrafo único - Respondem, solidariamente com o contribuinte, pelo
pagamento da taxa, a empresa e o profissional ou profissionais responsáveis pelo
projeto e dlr pela execução das obras, arruamentos e loteamentos, conforme disposto no
caput do artigo 157 desta Lei
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Base de Cálculo

Art. 159 A taxa será calçulada em função da natureza e do grau de
complexidade dos atos e atividades cujo licenciamento e fïscalização sejam provocados
pelo contribuinte, na forma da Tabela VI.

Parágrafo Único - Não havendo na tabela especificação precisa do
serviço, a Taxa será calculada pelo item que contiver maior identidade de
características com o considerado, ou arbifada no caso da impossibilidade de
identiÍïcação..

Arrecadação

Art. 160 A taxa deverá ser recolhida quando do inicio das obras ou
serviços na forma, disposta na Art. 157 desta Lei sob pena de embargo da obra ou do
serviço.

Parágrafo Único - Sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas
nesta Lei, artigos 80 e 221, seus incisos, alíneas e parágrafo único respectivamente, o
não pagamento da Taxa no prazo legal de vencimento, implicará no embargo da obra,
do loteamento ou do arruamento.

Isenção

Arú. 161 Ficam isentos daTaxade Licença e Fiscalização de Obras, , os
enquadrados nas disposições do artigo 36, incisos M, VII e VIII desta Lei, referente a
construção de sua habitação.

TAXA DÈ VIGIT,ÂNCT,I SANITÁRIA

Art. 162 A Taxa de Vigilância Sanitária será cobrada conforme
dispostos no Código de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde e o
produto de sua arrecadação será destinddo a manutenção dos serviços de fiscalização
sanitária.
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DA TAXA DE LrCENÇA E FTSCALTZÁiÇÃiO DE USO E OCUPAÇÃO
DG S+Ë,+, FÈ= Sãjã;SGLS NÃ+ ivlEiÈF,RÂLu DO ESPAÇO ̂ tÉnnO DAS

Ánnas rERRrroRrArs URBANAS E RURAIS pUBLICAS ou
PARTICULARES, DE VIAS E DE LOGRADOUROS pÚnr,rCOS, DE OBRAS

}E ÂR'TE', E DE BENS
rÚgl,rcos OU PARTICULA,RES DO MTJMCÍPIO.

Aú 163 E instituída no Município, a Taxa de Licença e Fiscalização de
Uso e Ocupação do Solo, do Subsolo não mineral, do Espaço Aéreo das Areas
territoriais Urbanas e Rurais Públicas ou particulares, de Vias e de Logradouros
Públicos, bem como de Obras de Arte e de Bens Públicos ou Particulares do Município
para ocupação, implantação, implementação, instalação, colocação, montagem,
passagem, localização ou permanência de cabos, fios, redes, torres, antenas, linhas,
postes, dúos, (Minerodutos, Oleodutos, Gasodutos, Aquedutos e Assemelhados)
condutos, manilhas, caixas ou terminais eletrônicos e demais equipamentos destinados
a utilização na prestação de serviços de Empresas de Energia Elétrica, de
Comunicações e Telecomunicações, de Agua, de Esgoto, de Televisão por assinatura
ou não, de Intemet, de Transporte Dutoviário de Minério, de Gás, de Óleo, de Água,
Serviços de Instituições Financeiras (Atendimento 24 horcs) ou assemelhados e de
outros processos de transmissão, de transporte, de limpeza e de infra-estrutura.

Parágrafo Único - Fica o Poder Executivo, Ahavés de seu Prefeito
Municipal, facultado a conceder Permissão de uso e ocupação do solo, do subsolo não
mineral, do espaço Aéreo das áreas territoriais urbanas e rurais públicas ou particulares,
de vias e de Logradouros Públicos, bem como de obras de arte e de bens públicos ou
particulares do Município nos termos dispostos no " caput " deste artigo.

Art. 164
Fato Gerador E Incidência

A Taxa de que trata o artigo anterior, fundada no poder de
policia do Município, tem como fato gerador e incidência a Licença e a Fiscalização
sobre a ocupação, a implantação, a implementação, a instalação, a colocação, a
montagem, a passagem, a localização ou a permanência de cabos, fios, redes, torres,
antenas, linhas, postes, dutos, (Minerodutos, Oleodutos, Gasodutos, Aquedutos e
Assemelhados) condutos, manilhas, caixas ou terminais eletrônicos e demais
Equipamentos destinados à utíllzação na prestação de serviços de Empresas
mencionadas no caput do artigo anterior ou quaisquer outros objetos em ocupação,
implantação, implementação, instalação, colocação, montagêffi, passagem, localização
ou permanência no solo, no subsolo não mineral, no espaço aéreo das areas territoriais
urbanas e rurais públicas e particulares, em vias e em logradouros públicos, bem como
em obras de arte e em bens públicos ou particulares do município, em observância às
normas de posturas relativas à estética urbana e rural, aos cosfumes, a ordem, a
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tranqüilidade, a higiene, ao transito, a segurança pública e a preservação e defesa do
meio ambiente.

Aú. 165 Considera-se ocorrido o fato gerador da taxa com a ocupação,
com a implantação, com a implementação, com a instalação, com a colocaçãoo com a
montagem, com a passagem, com a localização ou com pennanência no solo, no
subsolo não mineral, no espaço aéreo das áreas territoriais urbanas e rurais publicas ou
particulares, em vias e em logradouros públicos, bem como em obras de arte e em bens
públicos ou particulares do município, de quaisquer equipamentos necessários as
atividades das empresas disçriminadas no caput do art.163 desta Lei.

Contribuinte

Aú. 166 O contribuinte da Taxa, é a pessoa física ou jurídica,
proprietária ou titular do domínio útil, de cabos, fios, redes, totreso antenas, liúas,
postes, dutos, (Minerodutos, Oleodutos, Gasodutos, Aquedutos e Assemelhados)
condutos, manilhas, caixa ou terminais eletrônicos e demais equipamentos destinados à
utilização na prestação de serviços de Empresas de Energia Elétrica, de Comunicações
e Telecomunicações, de Água, de Esgoto, de Televisão por assilatura ou não, de
Internet, de Transporte Dutoviário de Minério, de Gás, de Oleo, de Agua e
assemelhados, Serviços de Instituições Financeiras (Atendimento 24 horas) ou
assemelhados e de outros processos de transmissão, de transporte, de limpeza e de
infra-estrutura e quaisquer outros objetos implantados, implementados, instalados,
colocados, montados, permanentes, passando, localizados ou em ocupação no solo, no
subsolo não mineral , no espaço aéreo das iáreas territoriais urbanas e rurais públicas
ou particulares, em vias e em logradouros públicos, bem como em obras de arte e em
bens públicos ou particulares do município, conforme disposto no caput do art 163
desta Lei.

Art.167 São responsáveis solidários pelo pagamento daTaxa, as pessoas
Íïsicas ou jurídicas que direta ou indiretamente estiverem envolvidas no
desenvolvimento das atividades e na implantação, na implementação, na instalação,na
colocação, na montagem, na passagem, na localização na pefinanência ou na ocupação
do solo, do subsolo não mineral, do espaço aéreo das áreas territoriais urbanas e rurais
públicas ou particulares, de vias e de logradouros públicos, bem como de obras de arte
e de bens públicos otl particulares do município, de equipamentos necessários às
atividades das empresas discriminadas no caput do art. 163 desta Lei.
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Base de Calculo

Art. 168 A base de cálculo da Taxa instituída conforme disposto no
caput do Art. 163 desta Lei, será:

I - Para dutos, (Minerodutos, Óleodutos, Gasodutos, Aquedutos e
Assemelhados) condutos, manilhas, com até 10cm ( dez centÍmetros) o metro linear
implantado, conforÍne Tabela VIII, anexo I;

il Para dutos, (Minerodutos, Óleodutos, Gasodutos, Aquedutos e
Assemelhados) condutos, manilhas com diâmetro superior a 10cm ( dez centÍmetros )
até 20cm ( vinte centímetros ), o metro linear implantado,conforme Tabela VIII, anexo
t ;

ru Para dutos, (Minerodutos, Óleodutos, Gasodutos, Aquedutos e
Assemelhados) condutos, manilhas com diâmetro superior a 20cm ( vinte centímetros )
até 30cm ( trinta centímetros ), o metro linear implantado, conforme Tabela VIII,
anexo I;

IV Para dutos, (Minerodutos, Óleodutos, Gasodutos, Aquedutos e
Assemelhados) condutos, manilhas com diâmetro superior a 30cm (trinta centímetros ),
até 50cm (cinqüenta centimetros) o metro linear implantado, conforme Tabela VIII,
anexo I;

V Para dutos, (Minerodutos, Óleodutos, Gasodutos, Aquedutos e
Assemelhados) condutos, manilhas com diâmetro superior a 50cm (cinqüenta
centimetros) o metro linear implantado, conforme Tabela VIII, anexo I;

M - Para cabos, fios, linhas, redes ou outros assemelhados, condutores de
energia elétrica ou não, o metro linear implantado, conforme Tabela VIII, anexo I;

VII - Para armérios e containers, por metro cúbico da unidade implantada,
conforme Tabela VIII. anexo I:

VIII - Para Caixas de coleta de correspondência ou assemelhados, por
unidade instalada. conforme Tabela VIIL anexo I:

IX - Para orelhões telefônicos ou assemelhados por unidade instalada
conforme Tabela VIIL anexo I:

X - Para postes da rede elétrica de iluminação pública, ou assemelhados,
por unidade instalada, conforme Tabela VIII , anexo I;



do
de
de

1v
I

XI Para torres de linha de transmissão de energia elétrica
assemelhado, por unidade instalada, conforme Tabela VIII, anexo I;

XII - Para postes de outdoor, ou assemelhado, por unidade instalada.
Conforme Tabela VIII, anexo I;

XIII - Para caixas, terminais eletrônicos ou assemelhados por unidade
instalada, conforme Tabela VIII, anexo I;

XIV - Para antenas de emissoras de Televisão, Telefonia celular ou fixa,
por unidade instalada, conforme Tabela VIII, anexo I;

XV - Para antenas de Televisão por assinatura ou assemelhado, por
unidade instalada. conforme Tabela VIII. anexo I.

Parágrafo Unico - Não havendo na tabela especifïcação precisa
equipamento, a Taxa será calculada pelo item que contiver maior identidade
características com o considerado, ou arbitrada no caso da impossibilidade
identificação

Art. 163
quando

Lançamento e Recolhimento

Lrt.169 O período de incidência da Taxa é anual:

I - no início de atividades das empresas discriminadas no caput do
desta Lei, ou conforme pedido de licenciamento pelo sujeito passivo, ou

constatado pela fïscalização municipal.
II - a partir de 1o de janeiro de cada ano nos exercícios subseqüentes.

$ 1' Para efeito de lançamento, a Taxa será calculada em Unidade
Fiscal do Município UFM - pelo valor vigente na data de ocorrência do fato gerador da
obrigação tributaria e convertida em moeda corrente na data do pagamento.

$ 2' O pagamento da Taxa poderá ser efetuado de uma só vez em
parcela única, ou em prestações mensais e sucessivas, na forma prevista em
regulamento.

$ 3' O pagamento da Taxa fora do prazo de vencimento constante do
Documento de Arrecadação Municipal - DAM, sujeitará o infrator ao pagamento de
multas, atualizações monetarias e juros moratórios, previstos nesta Lei,conforme
dispostos nos artigos 80 e 221, seus incisos, alíneas e paútgtafo único respectivamente.
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Prazos e Condições para adaptações

Art. 170 As empresas prestadoras de serviços de Energia Elétrica, de
Comunicações e Telecomunicações, de Água, de Esgoto, de Televisão, por assinatura
ou não, de Internet, de Transporte dutoviário de Minério, de Gás, de Oleo, de Agua
e assemelhados, serviços de Instituições Financeiras (Atendimento 24 horas) ou
assemelhados, de Outdoor e de outros processos de transmissão, de transporte, de
limpeza, de informações e de infra-estrutura que tenham dutos, (Minerodutos,
Oleodutos, Gasodutos, Aquedutos e Assemelhados) condutos, cabos, fios, redes,
torres, antenas, linhas, manilhas, postes, caixas ou terminais eletrônicos, caixas
coletoras de correspondências, cabines ou orelhões telefônicos, containereso armários e
demais equipamentos, implantados, implementados, instalados, colocados, montados,
localizados, passando, em ocupação ou em permanência, no solo, no subsolo não
mineral, no espaço aéreo das áreas territoriais urbanas e rurais pública ou particulares,
nas vias e nos logradouros públicos, bem como em obras de arte e em bens públicos ou
particulares do Município :

I - Terão prazo de 180 (cento e oitenta) dias para se adequarem às
disposições desta lei, sendo o valor da Taxa devido desde a data de sua vigência;

II - Deverão apresentar à Secretaria de Obras deste Município, cadastro
técnico dos dutos, (Minerodutos, Óleodutos, Gasodutos, Aquedutos e Assemelhados)
condutos, cabos, fios, redes, torres, antenas, linhas, manilhas, postes, caixas ou
terminais eletrônicos e demais equipamentos implantados, implementados, instalados,
colocados, montados, localizados, passando em ocupação ou em permanência, no solo
e no subsolo não mineral, no espaço aéreo das areas territoriais urbanas e rurais
públicas ou particulares, nas vias e nos logradouros públicoo bem como em obras de
arte e em bens públicos ou particulares do Município:

Art. l7l As empresas prestadoras de serviços mencionadas no caput
do artigo anterior,que tenham equipamentos mencionados no referido artigo desta Lei,
ocupando, implantados, implementados, instalados, colocados, montados, localizados,
passando ou em permanência no solo, no subsolo não mineral, no espaço aéreo das
áreas territoriais urbanas e rurais públicas ou particulares, nas vias e nos logradouros
públicos, bem como em obras de arte e em bens públicos ou particulares do Município,
que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias não se adequarem às disposições desta Lei,
serão cadastradas de oficio e estarão sujeitas às penalidades previstas nesta Lei, sem
prejuízo da cobrança do valor da Taxa aplicável.

72



Art. ll2 A partir da data de vigência desta Lei, as empresas
prestadoras de serviços de Energia Elétrica, de Comunicações e Telecomunicações, de
Ag,ra, de Esgoto, de Televisão por Assinatura ou não, de Internet, de Transporte
Dutoviário de Minério, de Gás, de Óleo, de Água e assemelhados, serviços de
Instituições Financeiras (Terminais de Atendimento 24 horas) ou assemelhados, de
Outdoor e de outros processos de transmissão, de transporte, de limpeza.- de
informações e de infra-eshufura que pretenderem ocupar, implantar, implementar,
instalar, colocar, montaro passar ou locallzat equipamentos para o desenvolvimento de
suas atividades, no solo, no subsolo não mineral, no espaço aéreo das areas territoriais
urbanas e rurais públicas ou particulares, nas vias e nos logradouros públicos, bem
como em obras de arte e em bens públicos ou particulares do Município, deverão
solicitar ao Executivo Municipal, permissão, encaminhando em anexo as informações
técnicas dos respectivos equipamentos para cadastro na Secretaria Municipal de Obras
do Município, nos termos do disposto no inciso II do art. 170 da presente Lei.

Parágrafo Único As empresas supras mencionadas que não
cumprirem com as disposições deste artigo, poderão ter seus trabalhos embargados
pelos órgãos de fïscalização desta Prefeitura Municipal.

Infrações e Penalidades

Art. 173 Sem prejuízo da atualuação monetária e da cobrança de
juros, previstos no artigo 221 alíneas "a" '6b" e o'c" e parágrafo único desta I-ei a falta
de pagamento da Taxa no prazo legal, implicará na aplicação de multas de acordo com
o disposto no Art. 80 incisos I e II e alíneas, desta Lei.

Art.174 As infrações às norÍnas relativas à Taxa sujeitam o infrator às
seguintes penalidades :

I - Infrações relativas à inscrição e às alterações cadastrais:

a)multa de 500 (quinhentas) Unidades Fiscais do Município * UFM,
aos que deixarem de cumprir com o disposto no art. 170, incisos I
e II desta Lei;

c)- multa de 100 (cem) Unidades Fiscais do Município - UFM, aos
que deixarem de efetuar, a& 2A (vinte) dias após, a inscrição
inicial, as alterações de dados cadastrais ou seu respectivo
cancelamento, quando apuradas por meio de ação fiscal ou
denunciadas após o seu início.
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II - Infrações relativas às declarações de dados de natureza tributéria:
multa de 100 (cem), Unidades Fiscais do Município - UFM, aos que deixarem de

apresentar quaisquer declarações a que obrigados, ou o fizerem com dados inexatos ou
omissão de elementos indispensáveis à apuração dataxa devida;

III - Infrações relativas à ação fiscal: multa de 200 (duzentas) Unidades
Fiscais do Município - UFM, aos que recusarem a exibição do registro cadastral, da
inscrição, da declaração de dados ou de quaisquer outros documentos, embaraçarem a
ação fiscal ou sonegarem documentos para apuração da taxa;

IV - Infrações para as quais não haja penalidade específica prevista
nesta Lei: multa de 40 (quarenk) até o limite de 300 (trezentas) Unidades Fiscais do
Município- UFM.

Art. 175 Na aplicação de multas por descumprimento de obrigações
acessórias relativas à Taxa, que tenham por base a Unidade Fiscal do Município
UFM, deverá ser adotado o valor vigente no mês da lawatura do auto de infração
coffespondente.

Art. 176 As empresas prestadoras de serviços discriminados no caput
do Art.163 desta Lei, que tenham dutos, ( Minerodutos, Oleodutos, Gasodutos,
Aquedutos e assemelhados) Condutos, Cabos, Fios, Linhas, Redes, Torreso Antenas,
Manilhas, Postes, Caixas ou terminais Eletrônicos e demais Equipamentos ocupando
implantados, implementados, instaladoso colocados, montados, Iocalaados, passando
ou em permanência no solo, no subsolo não mineral, no espaço aéreo das áreas
territoriais urbanas e rurais públicas ou particulares nas vias e nos logradouros
públicos, bem como em obras de arte e em bens públicos ou particulares do Município,
serão responsáveis a inden:zalr prejuízos causados ao Município ou a terceiros por
desastres ambientais ou de qualquer natureza que ocorïerem em decorência da
execução de seus serviços.

^ú.177 
São responsáveis solidários pelo pagamento de indenizações a

prejuízos causados, as pessoas Físicas ou Jurídicas que direta ou indiretamente
estiverem envolvidas com a execução de serviços atinentes às çmpresas especificadas
no caput do Art. 163 desta Lei.

Panígrafo Único * Responde também solidariamente com o pagamento
da Taxa e por prejuízos que causarem a terceiros ou ao Município, o locador ou cedente
de espaço em bem imóvel, para implantação, implementação, instalação, montagem,
locallu;ação, ocupação ou passagem de equipamentos de empresas prestadores de
serviços mencionadas no'ocaput" do artigo 163 desta Lei,

74



CAPÍTULO IV
sEÇÃo r

\-

DA CONTRIBUIÇAO DE MELHORIA

suBÇAo r
DO FATO GERADOR E INCIDENCIA

Art. 178 O fato gerador da contribuição de melhoria decorre da
realização de obras públicas.

Parâgrafo único - Considera-se ocorrido o fato gerador da Contribuição
de Melhoria na data de conclusão da obra de pavimentação, referida neste artigo.

Art.119 A Contribuição não incide na hipótese de simples reparação e
recapeamento de pavimento, bem como na hipótese de serviços preparatórios, quando
não executada a obra de pavimentação.

SUBSEçAO II

DO CONTRIBUINTE

Aú. 180 Sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietario,
o titular do domÍnio útil ou o possuidor, a qualquer título, de bem imóvel lindeiro à via
ou logradouro público beneficiado pela obra de pavimentação.

$ l" Consideram-se também lindeiros os bens imóveis que tenham
acesso, à via ou logradouro beneficiado pela pavimentação, por ruas ou passagens
particulareso entradas de vila, servidões de passagem e outros assemelhados.

$ 2' A Contribuição é devida, a critério da repartição competente:
a) por quem exerça a posse direta do itnóvel, sem pre!úzo da

responsabilidade solidária dos possuidores indiretos;



b) por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo dâ
responsabilidade solidária dos demais e do possuidor direto.

$3'
pessoas nele referidas.

O disposto no parágrafo anterior aplica-se ao espólio das

Aú. 181 Conhibuinte é o proprietário, o titular do domínio útil, ou
possuidor, a qualquer título, do imóvel beneficiado por obras públicas.

Art. 182 A contribuição de melhoriateúr como limite total a despesa
realízada pelo município com a execução da obra pública.

Parágrafo Único - Para efeito de determinação do limite total serão
computadas as despesas de estudo, projeto, desapropriação, administração, execução e
financiamento, inclusive prêmios de reembolso e oufos de praxe em fïnanciamento ou
empréstimos, cujo valor será atualizada a época do lançamento.

SUBSEÇÃO rrr
DO LAI\IÇAMENTO

Art. 183 A Contribuição de Melhoria será lançada em nome do sujeito
passivo, com base nos dados constantes do cadastro imobiliário fiscal do Município,
aplicando-se, no que couber, as normas estabelecidas para os Impostos Predial e
Territorial Urbano.

Art. 1E4 À notifïcação do lançamento da Contribuição de Melhoria
aplica-se com a entrega do Documento de Arrecadação Municipal (Carnê) ao sujeito
passivo da obrigação tributária, pelo correio ou a ele entregue pessoalmente no local do
imóvel beneficiado.

Aú. 185 Concluída a obra ou etapa ( ouvida previamente a comissão
municipal parctal fïm nomeada), o executivo publicará relatório contendo:

a) relação dos imóveis befleficiados pela obra;
b) parcela da despesa total a ser custeada pelo tributo, levando-se

em conta os imóveis do município e suas autarquias;
c) forma e ptazo de pagamento.

Aú. 186 O lançamento será efetuado após a conclusão das obras ou
etapas.



$ 1" A parcela da despesa total da obra a ser custeada pelo tributo, será
rateada entre os imóveis benefïciados na proporção de sua irea.

$ 2" Quando se tratar de obras realizadas por etapas, o tributo poderá
ser lançado em relação aos imóveis efetivamente benefïciados em cada etapa.

Art. 187 O montante anual da contribuição de melhoria atualaado a
época do pagamento, ftçará limitado aA,5Yo (meio por cento) do valor venal do imóvel,
apurado administrativamente.

Art. 188 O lançamento será procedido em nome do contribuinte:
a) quando pro-indiviso, em nome de qualquer um dos

proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores;
b) quando pro-diviso, em nome do proprietario , do titular

domínio útil ou possuidor da unidade autônoma.

BASE DE CALCULO

Art. 189 Para efeito de cálculo da Contribuição de Melhoria, o custo
final das obras de pavimentação, consoante defïnidas no artigo 192 desta lei, inclusive
os reajustes çoncedidos na forma da legislação municipal, será ruteado entre os imóveis
por elas beneficiados, na proporção da medida linear da testada:

I - do bem imóvel sobre avia ou logradouro pavimentado;
II - do acesso sobre o alinhamento da via ou logradouro pavimentado,

no caso referido no $ lo do art. 180 desta Lei.

$ 1' Na hipótese referida no inciso II deste artigo, a Contribuição será
dividida igualmente entre os imóveis beneficiados.

do

patrimônio do

Art. 187 desta

Unidade Fiscal
da respectiva

$ 2o Correrão por conta da Prefeitura:
a) as quotas relativas aos imóveis pertencentes ao

Município ou isentos da Contribuição de Melhoria;
b) as importâncias que, em função do limite fixado no
Lei, não puderem ser objeto de lançamentol
c) a Contribuição que tiver valor inferior a UMA (01)
do Município -UFM, vigente no mês de emissão
notificação para pagamento;
d) as importâncias que se referirem a áreas de benefício comum;
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e)o saldo remanescente da Contribuição, atribuído à última parcela
anual, quando inferior a UMA (01) Unidade Fiscal do Município,
vigente no mês de emissão da respectiva notificação para pagamento.

$ 3' Sob pena de responsabilidade funcional, as unidades municipais
competentes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias de sua apuração, deverão
encaminhar à repartição fiscal competente relação detalhada das obras executadas e o
conespondente custo fïnal, inclusive reajustes defìnitivos concedidos, para os fìns de
lançamento e arrecadação da contribuição.

Art. 190 Aprovado pela autoridade competente o plano da obra de
pavimentação, será publicado edital, na forma prevista em regulamento, contendo os
seguintes elementos:

I - descrição e finalidade da obra;
II - memorial descritivo do projeto;

III - orçamento do custo da obra, incluindo a previsão de reajustes, na
forma da legislação municipal;

IV - determinação da parcela do custo da obra a ser considerada no
cálculo do tributo;

V delimitação da ârea beneficiada, relação dos imóveis nela
compreendidos e respectivas medidas lineares das testadas, que serão utilizadas para o
cálculo do tributo.

Parágrafo único - Aprovado o plano da obra, as unidades municipais
responsáveis deverão encaminhar à repartição fiscal competente, no prazo máximo de
90 (noventa) dias e sob pena de responsabilidade funcional, os elementos necessários à
publicação do edital referido neste aúigo.

Aú. 191 Comprovado o legítimo interesse, poderão ser impugnados
quaisquer elementos constantes do edital referido no artigo anterior, na forma e no
prazo previstos em regulamento.

Parágrafo único - A impugnação não obstará o início ou o
prossegüimento da obra ou a prática dos atos necessiários à arrecadação do tributo, e sua
decisão somente terá efeito para o recorrerúe.
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suBsEÇAo v
DA ARRECADAÇÃO

Art.l92 A Contribuição de Melhoria será arrecadada dos proprietários
de imóveis benefïciados por obras de pavimentação de vias e logradouros públicos,
inçluídos os respectivos serviços preparatórios e complementares, executados pela
Prefeitura através de seus órgãos da Administração Direta ou Indireta.

Art. 193 O tributo poderá ser pago de uma só vez ou parceladamente,
a critório do executivo municipal.

S 2" Cada parcela anual sera dividida em prestações mensais
consecutivas, na forma e condições regulamentares, observado o valor mínimo, por
prestação, de QUINZE (15) UnidadeS Fiscais do Município - UFM, conforme disposto
no paúgrafo único do art. 212, vigente no mês de emissão da notificação do
lançamento.

$ 3" O Executivo Municipal poderá reduzir o número de prestações
mensais, quando a aplicação do parágrafo anterior determinar prestação mensal de
valor inferior ao mínimo nele estabelecido.

Art. 194 A Contribuição de Melhoria, calculada na forma do artigo 189
desta Lei, será,para efeito de lançamento, convertida em número de Unidades Fiscais
do Município - UFM, pelo valor vigente à data de ocorrência do seu fato gerador e,
para fins de pagamento, reconvertida em moeda corrente, pelo valor da Unidade Fiscal
do Muniçípio - UFM, vigente à data de vencimento de cada uma das prestações das
parcelas anuais.

Parágrafo único - Para os fïns de quitação antecipada da Contribuição,
tomar-se-á o valor da Unidade Fiscal do Município UFM, vigente à data de pagamento
de cada uma das prestações das parcelas anuais.

SUBSEÇAO \rr
DAS INTRAÇÕNS E PENALIDADES

Art. 195 A falta de pagamento da Contribuição de Melhori4 nos
prazos de vencimentoo implicará na cobrança de multa, atuallzação monetária do débito
e juros moratórios na forma prevista por esta Lei na forma dos artigos 80 e 221, seus
incisos, alíneas e parágrafo único respectivamente.

Aú. 196 Não será admitido o
que estejam quitadas todas as anteriores.

pagamento de qualquer prestação sem



$ 1' Decorrido o prazo fixado para pagamento da última prestação de
cada parcela anual, somente será admitido o pagamento integral da parcela, que será
considerada vencida à data da t.u (primeira) prestação não paga, a partir da qual serão
devidos os acréscimos previstos no artigo anterior.

$ 2' Para efeito de inscrição como Dívida Ativa do Município, cada
parcela anual da contribuição será considerada débito autônomo.

Aú. 197 Das certidões referentes à situação fïscal de qualquer imóvel
constarão sempre os débitos relativos à Contribuição de Melhoria.

suBsEÇAo vI
DA ISENÇÃO

Art. 198 Ficam isentos da Contribuição de Melhoria:
I - os que satisfizerem as condições do artigo 36, incisos VI, WI e MI

desta Lei.

TITULO ilI

DAS OBRTGAçOES E DA RESPONSABTLIDADE DOS SUCESSORES E DE
TERCEIROS

CAPITULO I
DO SUJEITO PASSIVO

Art. 199 O sujeito passivo da obrigação tributáriaseút considerado:
I - contribuinte, quando tiver relação pessoal e direta com a situação

que constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte sua

obrigação decorrer de disposição expressa nesta Lei.

Ârt. 200 São pessoalmerrte responsáveis:
I - o adquirente, pelo débito relativo ao bem

do titulo de transferência, salvo quando comprovada plena
responsabilidade no caso de arrematação em hasta publica no
preço;

imóvel existente à data
quitação, limitada esta
montante do respectivo
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II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos débitos
tributários do oode cujus," existentes até a data da partilha ou adjudicação, limitada a
responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou meação;

III - o espólio pelos débitos tributários do "de cujus", existentes à data
da abertura da sucessão;

Art. 201 A pessoa jurídica de direitos privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação é responsável pelos kibutos devidos, até a data do ato,
pelas pessoas jurídicas fusionadas, transformadas, ou incorporadas.

Parágrafo Único - O disposto neste artigo aplica-se aos casos de
extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva
atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólioo sob a mesma
ou outra razão social denominada ou ainda sob firma individual.

Art.202 A pessoa física ou jurídica de direito privado que adquirir de
outra, por qualquer título, estabelecimento comercial, industrial ou profissional e
continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social, denominada ou
sob fuma individual, responde pelos débitos hibutários, relativos ao estabelecimento
adquirido, devidos até a data do respectivo ato:

I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio,
indústria ou atividade tributável;

U subsidiariamente, com o alienante, se este prosseguir na
exploração ou iniciar, dentro de 6 (seis) meses, contados da data da alienação, nova
atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

Art. 203 Nos casos da impossibilidade de exigência do cumprimento
da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos
que intervierem, ou pelas omissões por que forem responsáveis:

I - os pais, pelos débitos tributários dos filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos débitos tributários dos seus tutelados
ou curatelados;

m - os administradores de bens de terceiros, pelos débitos tributários
destes;

IV - o inventariante, pelos débitos hibutários do espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos débitos tribuüírios da massa falida

ou do concordatário
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VI - os tabeliões, os escrivões e demais serventuários de ofício, pelos
tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles, em razão de seu
ofïcio.

VII - os sócios, pelos débitos tributários de sociedades de pessoas,no caso
de liquidação.

^rt. 
204 São pessoalmente responsáveis pelo créditos coÍïespondentes

às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou
infração da Lei , contrato social ou estatuto:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, os prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.

Aú. 205 O sujeito passivo, quando convocado, fica obrigado a prestar
as declarações solicitadas pela autoridade administrativa municipal, quando esta julgá-
las insuficientes ou imprecisas, poderá exigir que sejam completadas ou esclarecidas.

S 1" A convocação do contribuinte, será feita por quaisquer dos meios
previstos nesta lei.

$ 2' Feita a convocação do contribuinte,terá ele o prazo de20 (vinte)
dias para prestar os esclarecimentos solicitados, pessoalmente ou por via postal, sob
pena de que se proceda ao lançamento de ofício, sem prejuuo da aplicação das
penalidades legais cabíveis.

CAPITULO H
DO CREDITO TRIBUTARIO

SEÇAO r
DO LANçAMENTO

Art. 206 O lançamento do tributo independe:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos

contribuintes responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objetivo ou dos
seus efeitos;

II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.

Art. 207 O contribuinte será notificado do lançamento do tributo no
domicílio tributiírio, na sua pessoa, ou na de seu familiar, representante ou preposto.

\-/
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$ 1" Quando o município permitir que o contribuinte eleja domicílio
tributário fora de seu território, a notificação far-se-á por via postal registrada, com
aviso de recebimento.

$ 2" A notificação far-se-á por edital na impossibilidade da entrega do
aviso respectivo ou no caso de recusa de seu recebimento.

Art. 298 Será sempre de 20 (vinte) dias contados, a partir do
recebimento da notifïcação, o prazo mínimo para pagamento e máximo para
impugnação do lançamento, se outro não for estipulado, especifïcamente nesta Lei.

Art. 209 A notifïcação do lançamento conterá:
I - o endereço do imóvel tributado;
II - o nome do sujeito passivo e seu domicílio tributário;
III - a denominação do tributo e o exercício a que se refere;
IV - o valor do tributo, sua alíquota e base de cálculo;
V - o prazo para recolhimento;
VI o comprovante, para o órgão fiscal de recebimento pelo

contribuinte.

Art. 210 Enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, poderão
ser efefuados lançamentos omitidos ou viciados por irregularidade ou erro de fato.

Art. 211 Até o dia 10 (dez) de cada mês os serventuários da justiça
enviarão ao fisco municipal informações a respeito dos atos relativos a imóveis,
praticados no mês anterior, tais como transcrição, inscrição e averbação.

Y Ãrt. 212 Os
condições autorizadas pelo
Direito Tributiírio.

débitos fiscais poderão ser pagos parceladamente, nas
Executivo Municipal, observadas as norÍnas gerais de

Parágrafo Unico - Em caso de parcelamento de débitos fiscais,
nenhuma parcela poderá ser inferior a lí.Unidades Fiscais do Município - UFM.

{ Art. 213 O pedido de parcelamento implica em confissão de dívida
írretratável do débito fiscal e em expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso
administrativo, bem como em desistência dos já interpostos.
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SEÇÃO II
DA suspuNsÃo Do cRÉDrro TRTBUTÁnro

^rt.2l4 
A concessão de moratória será objeto de lei especial, atendido

os requisitos do Código Tributário Nacional.

Art. 215 O depósito do montante integral ou parcial da obrigação
tributária poderá ser efetuado pelo sujeito passivo e suspenderá a exigibilidade do
crédito tributário a partir da data da sua efetivação na tesouraria municipal ou de sua
consignação judicial.

Art. 216 A impugnação, a defesa e os recursos apresentados pelo
sujeito passivo, bem como a concessão de medida liminar em mandado de segurança
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, independentemente do prévio depósito.

Aú. 217 A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não
dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal
ou dela conseqüente.

Art. 218 Os efeitos suspensivos cessam pela extinção ou exclusão do
crédito tributário, pela decisão administrativa municipal desfavorável, no todo ou em
parte, ao sujeito passivo e pela cassação de medida liminar concedida em mandado de
sesurança' 

s'ÇÃo Iu
DA EXTrNÇÃO DO CRÉDrrO TRTBUTÁRrO

Ãrt. 219 Nenhum recolhimento de tributo ou penalidade pecuniária será
efefuado sem que se expeça o competente documento de arrecadação municipal.

Parágrafo único - No caso de expedição fraudulenta de documentos de
arrecadação municipal, responderão civil, criminal e administrativamente os servidores
que os houverem subscritos, emitidos ou fornecidos.

Art. 22t Todo pagamento de tributo deverá ser efetuado em órgão
arrecadador municipal ou em estabelecimento de crédito autorizado a funcionar pelo
Banco Central e devidamente credenciados pela Administração Municipal, sob pena de
nulidade,

Parágrafo único - Será arrecadado pelo Órgão Municipal competente, o
imposto retido na fonte pagadora ou o imposto descontado em encontro de conta, que
deverá ser recolhido no dia útil seguinte, à instituição de crédito credenciada pela
Administração Municipal.
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ÌA.rt. 221 Os Tributos e demais créditos municipais não pagos na data de
vencimento, terão seus valores afualizados monetariamente e acrescidos de multas
previstas nesta lei, na forma do Art. 80, incisos e alíneas e sobre esse montante, juros

moratórios calculados a razão de:
a) lo/o ao mês ou fração do mês, para créditos vencidos até 12 meses;
b) 2% ao mês ou fração do mês, para créditos vencidos de 12 a 24

MESSS:

c) 3% ao mês ou fração do mês, para créditos vencidos após 24 meses.

Parágrafo único - As atualizações monetiírias previstas no caput deste
artigo, serão obtida da divisão do valor do imposto devido pelo valor da Unidade
Fiscal do Município - UFM da data do lançamento, multiplicado pelo valor da Unidade
Fiscal do Município - UFM, na data do pagamento do imposto, ou na data de
levantamento de débito para efeito de pagamento.*

Ãrt. 222 É facultado à Administração municipal a cobrança em
conjunto de impostos e taxas,

^rt. 
223 O sujeito passivo terá direito a restituição total ou parcial das

importâncias pagas a título de tributo ou demais créditos municipais, nos seguintes
casos:

[ - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou em
valor maior que o devido, em face da legislação tributária ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da
alíquota, no cálculo do montante de débito ou na elaboração, ou conferência de
qualquer documento relativo ao pagamento;

m reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória.

$ Lo A restituição de tributos que comportem, pôr sua natureza
transferências do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove ter
assumido o referido encarso no caso autoúzado a recebê-la.

S 2" A restituição total ou parcial dá lugar a restituição na mesma
proporção, dos juros de mora, penalidades e demais acréscimos legais relativos ao
principal, excetuando-se os acréscimos referentes a infrações de caráúet formal.

Art. 224 A autoridade administrativa municipal
a restituição se processe através de compensação.

poderá determinar que



Art.225 O direito de pleitear a restituição total ou parcial do tributo
extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados:

I - nas hipóteses dos incisos I e II do art.223 desta Lei, da data de
extinção do crédito tributrário;

II - na hipótese do inciso III do art.223 desta Lei, da data em que se
torna definitiva a decisão; administrativa municipal ou transitar em julgado a decisão
judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Art. 226 Prescreve em 2 (dois) anos a ação anulatória de decisão
administrativa municipal que denegar a restituição.

Parágrafo único - O prazo de prescrição é interrompido pelo início da
ação judicial, recomeçando o seu curso, pôr metade, a partir da data da intimação
validamente feita ao representante da Fazenda Municipal.

A:rt.227 O pedido de restituição será feito à autoridade administrativa
municipal, através de requerimento da pafie interessada, que apresentará prova do
pagamento e as razões de ilegalidade ou irregularidade de crédito.

Art.228 A importância será restituída dentro de um prazo máximo de
30 (trinta) dias a contar da decisão fïnal que defira o pedido.

Parágrafo único - A não restituição no prazo definido neste artigo
implicará, a partir de então, em atualização monetëria da quantia em questão e na
incidência de juros não capitalizá,;ieis de lVo ( um pôr cento) ao mês sobre o valor
atualizado.

Art. 229 Só haverá restituição de qualquer importâncìa após decisão
definitiva na esfera administrativa municipal, favorável ao contribuinte.

Art. 230 Fica o Executivo Municipal autoraado a seu crédito, a
compensar débitos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos do
sujeito passivo contra aFazenda Pública, nas condições e sob garantias que estipular.

Parágrafo Único - Sendo vincendo o crédito tributário do sujeito
passivo, seu montante será reduzido de 1% (um por cento) por cada mês que decorrer
enffe a data da compensação e a do vencimento.

Art.231 Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar tansação
entre os sujeitos ativo e passivo da obrigação üibutiária que, mediante concessões

:

:

:

86



mútuas, importa em terminação do litígio e conseqüentemente extinção do crédito
tributário, desde que ocorïa no mesmo, uma das seguintes condições:

I - o litígio teúa como fundamento obrigação tributária cuja expressão
monetária seja inferior ao valor de uma unidade fisçal do Município;

II - a demora na solução do litígio seja onerosa para o Município.

Art. 232 Fica o Prefeito Municipal autorizado a conceder, por
despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário atendendo:

I - a situação econômica do sujeito passivo;
II - ao eÍïo ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto a

matéria de fato;
III - ao fato de ser a importância do crédito tributário inferior ao valor

da unidade fïscal do Município.;

IV - as considerações de equidade relativamente às características
pessoais ou materiais do caso;

V - as peculiaridades de determinada região do território municipal.

Parágrafo único - A concessão referida neste artigo não gera direito
adquirido e será revogada de ofício sempre que se apure que o beneficiado não
satisfazia ou deixou de satisfazet as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os
requisitos necessários a sua obtenção, sem prejuizo da aplicação das penalidades
cabíveis nos casos de dolo ou simulação de beneficiários.

Art. 233 O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário,
decai após 5 (cinco) anos contados:

I - da data em que tenha sido notificado o sujeito passivo qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento;

II - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
deveria ter sido efetuado;

III - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado,
pôr vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

$ l' Excetuado o caso do item III deste artigo, o prazo de decadência
não admite interrupção ou suspensão;

parágrafo
da falta.

$ 2' Ocorrendo a decadência, aplicam-se as norÍnas do ar't.235 e seu
único desta Lei, no tocante a apuração de responsabilidade e caracteruação
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^rt.234 
A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5

(cinco) anos contados da data de sua constituição deÍïnitiva.

$ 1" A prescrição se interrompe:
a) pela citação pessoal feita ao devedor através de Notificação ou

outro meio legal;
b) pelo protesto judicial;
c) por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.

$ 2' A prescrição se suspende:
a) durante o prazo de concessão da moratória até sua revogação,

em caso de dolo ou simulação do beneficiário ou de terceiros por
aquele;

b) durante o prazo de concessão da remissão até sua revogação, em
caso de dolo ou simulação de beneficiario ou terceiro por aquele;

c) a partir da inscrição do débito em dívida ativa, por 180 (cento e
oitenta) dias, ou até a distribuição da execução fiscal se esta
ocorïer antes de findo aquele prazo.

Art. 235 Ocorrendo a prescrição, abrir-se-á inquérito administrativo
para apurar as responsabilidades na forma da lei.

Parágrafo único - A autoridade municipal, qualquer que seja seu
cargo ou função e independente de vínculo empregatício ou funcional, responderá civil,
criminal e administrativamente pela prescição de débito hibutrário sob sua
responsabilidade, cumprindo-lhe indenizar o Município do valor do débito prescrito.

Art. 236 As importâncias relativas ao montante do crédito tributário
depositadas na repartição fïscal ou consignadas judicialmente para efeito de discussão,
serão após decisão irrecorrível no total ou em parte, restituídas de ofício ao impugnante
ou convertidas em renda a favor do Município.

Àrt. 237 Extingue o crédito tributário a decisão administrativa
municipal ou judicial que expressamente, em conjunto ou isoladamente:

I * declare a irregularidade de sua constituição;
II - reconheça a inexistência da obrigação que the deu origem;
III - exonere o sujeito passivo do cumprimento da obrigação;

88



IV- declare a incompetência do sujeito ativo para exigir o
cumprimento da obrigação.

$ 1" Extinguem o crédito tributario:
a) a decisão administrativa municipal irreformáxel, assim entendida

a definitiva na órbita administrativa municipal que não mais
possa ser objeto de ação anulatória;

b) a decisão judicial transitada em julgado.

S 2" Enquanto não tornada definitiva a decisão administrativa
municipal ou passada em julgado a decisão judicial, continuará o sujeito passivo
obrigado nos termos da legislação tributária, ressalvadas as hipóteses da suspensão da
exigibilidade do crédito, previsto no art.218 desta Lei.

sEÇÃo rv
DA EXCLUSÃO DO CREDITO TRIBUTÁNTO

Art. 238 A exclusão do crédito tributário não dispensam o
cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal ou dela
conseqüentes.

Aú. 239 A isenção quando concedida em função do preenchimento
de determinadas condições ou cumprimento de requisitos, dependerá de
reconhecimento anual pelo Executivo, antes da expiração de cada exercício, mediante
requerimento do interessado em que prove enquadrar-se nas situações exigidas pela lei
concedente.

Parágrafo único - Quando deixarem de ser cumpridas as exigências
determinadas na lei de isenção condicionada a prazo ou a qualquer outro encargo, a
autoridade administrativa municipal, fundamentadamente, cancelará o despacho que
reconheceu o seu benefïcio.

^rt. 
240 A anistia, quando não concedida em caráter geral, é

efetivada, em cada caso, por despacho do Executivo em requerimento no qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei paru a sua concessão.

89



Parágrafo único - O despacho referido neste artigo não gera direito
adquirido e será revogado de ofício sempre que o benefïciado não satisfizer ou deixar
de satisfazer as condições ou não cumpriu ou deixou de cumprir os requisitos para
concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora, multas e
atualizações previstas nesta lei.

Art. 241 A concessão da anistia implica em perdão da infração, não
constituindo esta, antecedente para efeito de imposição ou graduação de penalidade por
outras infrações de qualquer nattxeza a ela subseqüente, cometidas pelo sujeito passivo
beneÍiciado por anistia anterior.

S_EÇAO V
DAS INFRAÇOES E PENALIDADES

Art, 242 Os contribuintes que se encontrarem em débito para com a
Fazenda Municipal não poderão dela receber quantias ou créditos de qualquer natureza
nem participar de licitações públicaso ou administrativas para fornecimento de materiais
ou equipamentos, ou realizações de obras e prestações de serviços aos órgãos da
administração municipal direta ou indireta, bem como gozarem de beneficios fiscais.

Art. 243 Independentemente dos limites estabelecidos nesta Lei a
reincidência em infração da mesma natureza punir-se-á com multa em dobro e a cada
nova reincidência aplicar-se-á esta pena acrescida de 50% (cinqüenta pôr cento) .

Art.244 O contribuinte ou responsável poderá apresentar denuncia
espontânea de infração, ficando excluída a respectiva penalidade desde que a falta seja
corrigida imediatamente ou, se for o caso, efetuado o pagamento do tributo devido,
atualizado e com os acréscimos legais cabíveis, ou depositada a importância arbitrada
pela autoridade administrativa municipal quando o montante do tributo depende de
apuração.

$ 1" Não se considera espontânea a denuncia apresentada após o inicio
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscaluação relacionada com a
infração.

$ 20 A apresentação de documentos obrigatórios à administração
municipal não importa em denuncia espontânea,para fins do disposto neste artigo.

Art. 245 Serão punidas:
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I - com multa de 200 (duzentas) unidades fiscais do município,
UFMs, qualquer pessoa, independente do catgo, ofício ou função, ministério, atividade
ou profïssão que embaraçarem ou dificultarem a ação da Fazenda Municipal;

II - com multa de 350 (trezentos e cinqüenta) unidades fiscais do
município - UFMs, qualquer pessoa física ou jurídica que infringir dispositivos da
legislação hibutríria do município, para os quais não tenham sido especificadas as
penalidades próprias.

Ãrt.246 São considerados crimes de sonegação fiscal a prática pelo
sujeito passivo ou pôr terceiros em benefïcio daquele, dos seguintes atos:

I * prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente
informações que devam ser fornecidas a agentes do fisco, com intenção de eximir-se,
total ou parcialmente, do pagamento de tributos e quaisquer adicionais devidos pôr lei;

II - inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de
qualquer nafixeza em documentos ou liwos exigidos pelas lei.s fiscais, com a intenção
de exonerar-se do pagamento de tributos devidos aFazenda Municipal;

In - alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações
tributárias com o propósito de fraudar a Fazenda Municipal;

IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou majorar despesas com
objetivo de obter dedução de tributos devidos a Fazenda Municipal.

TITULO IV
DO PROCEDIMENTO FISCAL TRIBUTÁNTO

CAPÍTULO I
DA ADMTNTSTRAÇÃO TRTBUTÁnr.t"

sEÇÃo r
DA CONSULTA

l*t. 247 Ao contribuinte ou responsável é assegurado o direito de
efetuar consulta sobre interpretação e aplicação da legislação tributária, desde que feita
antes da ação fiscal em obediência as normas aqui estabelecidas.

Art. 248 A consulta seúr dirigida ao titular da Fazenda Municipal
com apresentação clara e precisa do caso concreto e de todos os elementos
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indispensáveis ao atendimento da situação de fato, indicados os dispositivos legais e
instruída, se necessário com documentos.

Art.249 Nenhum procedimento fiscal será promovido contra o sujeito
passivo, em relação a espécie consultada, durante a tramitação da consulta.

Parágrafo Único - Os efeitos previstos neste artigo não se produzirão
em relação às consultas meramente protelatórias, assim entendidas as que versem sobre

dispositivos claros da legislação tributaria ou sobre tese de direito já resolvida pôr
decisão administrativa municipal ou judicial defïnitiva transitada em julgado.

Art.250 A resposta à consulta será respeitada pela administração
municipal, salvo se baseada em elementos inexatos fornecidos pelo contribuinte.

Parágrafo Único - Enquanto o contribuinte, protegido pôr consulta
não for notificado de qualquer alteração posterior no entendimento da autoridade
administrativa municipal sobre o mesmo assunto, frcarâ amparado em seu
procedimento pelos termos de resposta a sua consulta.

Aú.251 A formulação da consulta não terá efeito suspensivo da
cobrança de fibutos e respectivas atualizações e penalidades.

Parágrafo único - O consulente poderá evitar a oneração do débito pôr
multa, juros de mora e correção monetária efetuando o seu pagamento ou o prévio
depósito administrativo das importâncias, que, se indevidas, serão restituídas dentro do
prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação ao consulente.

Art. 252 A autoridade administrativa municipal dará resposta a
consulta no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de protocolo da mesma.

Parágrafo único - Do
caberâ pedido de reconsidercção, no
notifïcaçâo, desde que fundamentado em

despacho proferido em processo de consplta
prazo de l0 (dez) dias, contados da sua
novas alegações
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SEÇAO II
DA FISCALIZACÃO

Art. 253 Compete a Administração Fazendária Muniçipal pelos
órgãos especializados, a fiscalização do cumprimento das noÍmas da legislação
tributária do Município.

Parágrafo 1" Iniciada a frscalização ao contribuinte, terão os Agentes
Fazendários o prazo de 30 (trinta) dias para concluí-la, salvo quando esteja ele
submetido a regime especial de fiscalização.

Parágrafo 2o Havendo justo motivo o prazo referido no parágrafo
anterior poderá ser proÍïogado, mediante despacho do titular da Fazenda Municipal
pelo período pôr ele fixado.

Art.254 A fïscalização será exercida sobre todas as pessoas sujeitas a
cumprimento de obrigações tributárias, inclusive aquelas imunes ou isentas.

Art. 255 A autoridade adminishativa municipal terá ampla faculdade
de fiscalizar, podendo especialmente:

I - exigir do sujeito passivo a exibição de liwos comercias e fïscais e
documentos em geral, bem como solicitar seu comparecimento a repartição competente
para prestar informações ou declarações;

II - apreender liwos e documentos fiscais, nas condições e formas
definidas nesta lei;

m - Fazer inspeções, vistorias, levantamentos e avaliações nos locais e
estabelecimentos onde se exerçam atividades passíveis de tributação ou nos bens que
constituam matéria tributáve l.

Art.256 A escrita fïscal ou mercantil com omissão em formalidades
legais ou intuito de fraude fiscal, será desclassificada e facultada à Administração
municipal o arbitramento dos diversos valores.

Alrt. 257 O exame de livros, arquivos, documentos, papeis, efeitos
comerciais e demais diligências da fiscalaação poderão ser repetidos em relação a um
mesmo fato ou período de tempo, enquanto não extinto o direito da Fazenda Municipal
de proceder ao lançamento do tributo ou da penalidade ainda que já lançados e pagos.
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Art.258 Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar a autoridade
administrativa municipal todas as informações de que disponham, com relação aos
bens, negócios ou atividades de terceiros:

I - Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;
II - Os bancoso caixas econômicas e demais instituições financeiras;
III - As empresas de administração de bens;
IV - Os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
V - Os inventariantes;

, VI - Os síndicos, comissiírios e liquidatários;
f' VII - Quaisquer outras entidades ou pessoas que, em razão de seu cargo,

ofïcio, função, ministério, atividade ou profissão detenham em seu poder a qualquer
título e de qualquer forma informações necessárias ao fisco. /

Parágrafo Único - A obrigação prevista neste artigo não abrange
prestação de informação quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente
obrigado a guardar segredo.

Art. 259 Independentemente do disposto na legislação criminal é
vedada a divulgação, para quaisquer fins, pôr parte de preposto da Fazenda Municipal,
de qualquer informação obtida em razão de ofícios sobre a situação econômico-
financeira e sobre a natureza e estado dos negócios ou atividades das pessoas sujeltaa
fiscalização.

$ 1' Excetuam-se do disposto neste artigo unicamente as requisições
de autoridades judiciárias e os casos de prestação mútua de assistência para fiscalização
de hibutos e permutas de informações entre os diversos órgãos do Município e entre
este e a União, Estados e outros Municípios.

$ 2' A divulgação de informações obtidas nos exames de contas e
documentos constitui falta grave sujeita a penalidade da legislação pertinente.

Art. 260 As autoridades da administração fiscal do Município através
do Prefeito, poderão requisitar auxílio de força pública Federal, Estadual ou Municipal,
quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício das funções de seus agentes, ou
quando indispensável à efetivação de medidas previstas na legislação tributiíria.

Art. 261 Poderá o contribuinte, em qualquer fase do processo
administrativo, depositar em dinheiro a importância questionada, ou apresentar fiança
idônea, excluída no caso de depósito em dinheiro, a incidência da atual:r;açãa
monetária à partir daquele depósito.
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Lrt.262 A exigência de créditos tributários poderá ser lavrada em um
só instrumento processual.

SEÇAO rrl
DAS CERTIDÕNS

suBsEÇÃo r
CERTIDÃO NNCATIVA

Art. 263 A pedido do Contribuinte e não havendo débitos fiscais,

registrados pela administração municipal,, será fornecida Certidão Negativa dos
tributos municipais, nos termos requeridos.

Art.264 A Certidão será fornecida dentro de 10 (dez) dias, a contar
da data da entrega do requerimento na repartição, sob pena de responsabilidade
funcional.

Aú. 265 Terá os mesmo efeitos de certidão negativa a que ressalvar a
existência de créditos:

I - não vencidos;
II - em curso de cobrança executiva com efetiva ação de penhora;
III - cuja exigibilidade esteja suspensa;
IV - em curso de cobrança amigável em decorrência de reconhecimento

de dívida para regularização de débitos.

Art.266 A certidão negativa fornecida não exclui o direito da Fazenda
Municipal de exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

AÍt.267 O Município não celebrará contrato, nem aceitará proposta em
concorrência pública e nem tampouco concederá licença para funcionamento de
estabelecimentos, construção, reforma, habite-se ou aprovação de planta de loteamento,
não atenderá pleitos de contribuintes inadimplentes, bem como não concederá
autorização para emissão de notas fiscais ou a sua revalidação, nem expedirá qualquer
documento fiscal sem que o interessado faça prova por Certidão Negativa, de
quitação de todos os Tributos Municipais.

Art. 268 A Certidão Negativa expedida com dolo ou fraude, que
contenha erro contra a fazenda Municipal, responsabiliza pessoalmente o funcionário
que a expedir pelo pagamento do crédito tributário e juros de mora acrescido.
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Parágrafo único O disposto neste artigo, não exçlui a
responsabilidade civil, criminal e adminishativa que couber e é extensivo a quantos
colaborarem por ação ou omissão, no erro contra aFazenúa Municipal.

SEÇAO rV
DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁNTA

Art.269 As importâncias relativas a tributos e seus acréscimos, bem
como, a quaisquer outros débitos tributários lançados mas não recolhidos, constituem
dívida ativa a partir da data de sua inscrição regular.

Parágrafo Único - A fluência de juros de mora não exclui, para os
efeitos deste artigo a liquidez do crédito.

k- Lrt.270 A Fazenda Municipal inscreverá em dívida ativa, a partir do
primeiro dia útil do exercício seguinte ao do lançamento dos tributos os contribuintes
inadimplentes com essas obrigações.

- $ 1" Sobre os débitos inscritos em dívida ativa, incidirão atualizações
monetária, multas e juros, a contar da data de vencimento dos mesmos.

r $ 2o Os débitos inscritos em dívida ativa, serão encaminhados à
Procuradoria Municipal para cobrança.

"Ãrt, 271 Os débitos inscritos em divida ativa, a critério do órgão
Fazendário e respeitado o disposto nos artigos 212 parágrafo único e Art. n3 inciso I
desta Lei, poderão ser parcelados em até 10 (dez) pagamentos mensais e sucessivos.

$ 1" O parcelamento só será concedido mediante requerimento do
interessado, o que implicará no recoúecimento da dívida.

$ 2' No caso de débito com pagamento parcelado considerar-se-á data
do vencimento, para efeito de inscrição, aquela da primeira parcela não paga.

$ 3" O não pagamento de quaisquer das parcelas na data fïxada no
acordo, importará no vencimento antecipado das demais e na imediak cobrança do
crédito, Íïcando proibido sua renovação ou novo parcelamento para o mesmo débito.

$ 4o Os débitos serão cobrados amigavelmente antes de sua execução.
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Art. 272 O termo de inscrição em dívida ativa autenticado pela
autoridade competente indicará, obrigatoriamente:

[ - nome do devedor e sendo o caso, o dos co-responsáveis e, sempre
que conhecidos o domicilio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e encargos previstos em Lei;

III - a origem, anatureza e o fundamento legal da dívida;
IV - a indicação de estar a dívida sujeita a atualuação monetiíria bem

como respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição no liwo de dívida atíva;
VI - sendo o caso, o número do processo administrativo ou do auto de

infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

$ 1' A certidão da divida ativa conterá, além dos requisitos deste
artigo, a indicação do liwo e da folha de inscrição.

S 2" O termo de inscrição e a certidão de dívida poderão ser
preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico.

Art. 273 A omissão de qualquer dos requisitos previstos no artigo
anterior, ou o erro a eles relativos são causas de nulidade da inscrição e do processo de
cobrança dela decorrentes, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão judicial de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito
passivo, acusado ou interessado, o praza para defesa que somente poderá versar sobre a
parte modiÍicada.

A.rt.274 A Procuradoria Municipal procederá à cobrança judicial
Dívida Ativa ou o Executivo Municipal delegará competência para cobrança
mesma.

Parágrafo Unico - Ajuizada a dívida serão devidas, também, custas,
honorários advocatícios e demais despesas, na forma da legislação vigente.

caÉÍrulo n
DO PROCESSO F'ISCAL TRIBUTÁNTO

SEÇAO r
DO PROCEDIMENTO TRIBUTÁNTO

Art.275 O procedimento tributário teút início, alternativamente, com:

d,a
da
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I - a impugnação, pelo sujeito passivo, do lançamento ou de ato
administrativo dele decorrente;

II - a lavratura de auto de infração;
III - a lawatura de termos pela autoridade fiscal, inclusive ao ensejo da

apreensão de livros e documentos fiscais;
IV - a lawatura do termo de início de fiscaluação ou intimação escrita

para apresentar livros comerciais ou fiscais e outros documentos de interesse para a
Fazenda Municipal;

V - a notifïcação ou qualquer ato escrito de agente do fisco, que
caracterize-se o início de procedimento para apuração de infração fiscal de
conhecimento prévio do fiscalizado.

SECAO II
DA IMPUGNAÇÃO

^rt.276 
A impugnação terá efeito suspensivo da exigência

instaurará a fase contraditória do procedimento.

Parágrafo Unico - A impugnação do lançamento ou do ato
administrativo dele decorrente mencionará:

a) a autoridade julgadora a quem é dirigida;
b) a qualificação do interessado e o endereço para intimação;
c) os motivos de fato e de direito em que se fundamente;
d) as diligencias que o sujeito passivo pretenda sejam efetuadas,

desde que justifïcadas as suas razões;
e) o objetivo visado.

Art. 277 O impugnador será notificado do despacho no próprio
processo mediante assinatura ou por via postal registrada ou ainda pôr edital quando
se encontrar em lugar incerto ou não sabido.

AÍt. 278 Na hipótese da impugnação ser julgada improcedente, os
tributos e penalidades impugnadas serão atualizadas monetariamente e acrescidas de
multas e juros de mora, a partir da data dos respectivos vencimentos, quando cabíveis.

$ - I' O sujeito passivo
forma deste artigo, desde que efetue o
do Município, da quantia total lançada

poderá evitar a aplicação dos acréscimos, na
prévio depósito administrativo, na Tesouraria

$ - 2' Julgada improcedente
com as çustas processuais que houver.

a impugnação, o sujeito passivo arcarâ
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^rt.219 
Julgada procedente a impugnação, serão restituídas ao sujeito

passivo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados do despacho ou decisão, as
importâncias acaso depositadas, atualizadas monetariamente a partir da data em que
foi efetuado o depósito.

sEÇÃo rrr
AUTO DE INFRAÇÃO

Art. 280 As ações ou omissões que contrariem os dispostos na
legislação tributária, serão através de fiscalização, infração de autuação com o fim de
determinar o responsável pela infração verifïcada, o dano causado ao Muniçípio e seu
respectivo valor, aplicar ao infrator a pena correspondente e procedendo-se, quando
for o caso, no sentido de obter o ressarcimento do referido dano.

Art. 281 O auto de infração será lavrado pôr autoridade administrativa
municipal competente e conterá:

I - o local, a datae a hora da lawatura;
II - o nome, o endereço do infrator e de seu estabelecimento com a

respectiva inscrição, quando houver;
m - a descrição clara e precisa do fato que constitua a infração e, se

necessário, as circunstâncias pertinentes;
IV - a citação expressa do dispositivo legal infringido e do que define a

infração e comina a respectiva penalidade;
V - a referência a documentos que servirem de base à lawatura do auto;
VI - a intimação para apresentação de defesa ou pagamento do tributo,

dentro do prazo de 15 (quinze) dias, bem como o cálculo com acréscimos legais,

penalidades e/ou atualizações;

VII - a assinatura do agente autuante e a indicação de seu cargo ou
função;

VIII - a assinatura do autuado ou infrator ou a mencão da circunstância de
que não pode ou se recusa a assinar.

$ 1' As incorreções ou omissões verificadas no auto de infração não
constituem motivo de nulidade do processo, desde que do mesmo constem elementos
suficientes para determinar anatureza da infração e a pessoa do infrator.

$ 2" A assinatura do autuado poderá ser aposta no auto simplesmente
ou sob protesto, e, em nenhuma hipótese, implicará em confìssão da falta argüida nem
sua recusa agravaút a infração ou anulará o auto.
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$ 3' Havendo reformulação ou alteração do auto de infração, serâ
devolvido ao confribuinte autuado o prÍLzo de defesa.

^rt. 
282 Após a lawatura do auto , o autuante inscreverá, em liwo

fiscal do contribuinte, se existente, termo do qual deverá constar relato dos fatos da
infração verifïcada e a menção especificada dos documentos apreendidos, de modo a
possibilitar a reconstituição do processo.

Art. 283 Conformando-se o autuado com o auto de infração e desde
que efetue o pagamento das importâncias exigidas dentro do prazo de 10 (dez) dias
contado da respectiva lavratura, o valor das multas, exceto juros moratórios, será
reduzido de 20% (vinte por cento) e o procedimento tributiírio arquivado

Art. 284 Lawado o auto de infração, terão os autuantes o prazo
obrigatótio e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas para entregar cópia do mesmo
ao órgão arrecadador.

Art. 285 Nenhum auto de infração será arquivado nem cancelado, nem
a multa fiscal e acréscimos legais, sem prévio despacho da autoridade administrativa
municipal.

sEÇÃo rv
TERMO DE APREENSÃO

Aú.286 Poderão ser apreendidos bens móveis inclusive mercadorias,
existentes em poder do contribuinte ou de terceiros , desde que constituam provas de
infração da legislação tributária.

Parágrafo Único - A apreensão pode compreender liwos e
documentos quando constituam prova de fraude, simulação, adulteração ou falsiÍicação.

Ãrt. 287 A apreensão será objeto de lawatura de termo próprio
devidamente fundamentadoo contendo a descrição de bens ou documentos apreendidos
com indiçação do lugar onde ficarem depositados e o nome do depositirio, se for o
caso, além dos demais elementos indispensáveis a identificação do contribuinte e
descrição clara e precisa do fato e a indicação das disposições legais.

Art. 288 A restituição de documentos ou bens apreendidos será feita
mediante requerimento do autuado, recibo e contra depósito das importâncias exigidas
pela Fazenda Municipal, se for o caso.
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Art. 289 Os bens ou documentos apreendidos poderão a requerimento
do autuado, ser-lhes devolvidos, ficando no processo cópia de inteiro teor ou da parte
que deva fazer provas, caso o original não seja indispensável a esse fim.

Art.290 Lawado o termo de apreensão, pôr esse mesmo documento
será o sujeito passivo intimado a recolher o débito, cumprir o que lhe for determinado,
ou apresentar defes a no prazo de 15 (quinze) dias da data de recebimento do termo.

SEÇAO V
DA DEFESA

Aú. 291 O sujeito passivo poderá contestar a exigência fiscal,
independente do prévio depósito, dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da
intimação do auto de infração ou do termo de apreensão, mediante defesa pôr escrito,
alegando toda a matéria que entender útil e juntando os documentos comprobatórios
das razões apresentadas.

Art. 292 O sujeito passivo poderá, conformando-se com parte dos
termos da autuação, recolher os valores relativos a essa parte ou cumprir o que for
determinado pela autoridade fïscal, contestando o restante.

Art. 293 A defesa será dirigida ao titular da Fazenda Municipal,
constará de petição datada e assinada pelo sujeito passivo ou seu representante e deverá
ser acompanhada de todos os elementos que lhe servirem de base.

Art. 294 Protocolada a defesa, será o processo encaminhado ao
funcionario autuante ou seu substituto para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
prorrogáveis a critério do titular da Fazenda Municipal, se manifeste sobre as razões
oferecidas.

^rt.295 
No processo iniciado pelo auto de infração, será o infrator,

desde logo, intimado apagat o imposto devido e a multa correspondente, ou apresentar
defesa por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias da data do auto de infração.

Art. 296 Aplicam-se a defesa, no que couber, as normas relativas a
impugnação.



sEÇÃo vr
DAS DILIGENCIAS

^rt.297 
A autoridade administrativa municipal determinará de ofïcio ou

a requerimento do sujeito passivo, em qualquer instância, a rcalu;ação de perícias e
outras diligências quando as entender necessárias, fixando-lhes prazos e indeferirá as
que considerar prescindíveis, impraticáveis ou protelatórias.

$1" A autoridade administrativa municipal determinará o Agente da
Fazenda Municipal e/ou Perito contratado, devidamente qualificado parc a realização
das diligências.

$ 2' O Agente ou Perito que realizar ou presidir quaisquer diligências
de fïscalização lawará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, inclusive para os fins de observância do prazo, que será de 30 (trinta)
dias para a sua conclusão, havendo justo motivo para sua prorrogação, o prazo será
prorrogado pelo titular da Fazenda Municipal pelo mesmo período, para conclusão da
fiscalização.

$ 3" Os termos, aqui referidos no parágrafo anterior, serão lawados,
sempre que possível, em liwos fiscais e, caso emitidos por outra forma, deles se
entregará uma cópia à pessoa, empresa ou estabelecimento fïscalizado.

Art. 298 O sujeito passivo poderá participar das diligências,
pessoalmente ou através de seu preposto ou representante legal, e as alegações que se
fizerem, serão juntadas ao processo para serem apreciadas no julgamento.

AÍt.299 As diligências serão realizadas no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogáveis a critério da autoridade administrativa municipal e suspenderão o curso
dos demais prazos processuais.

stÇÃo ur
DA PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMTNISTRATIVA

Art" 300 As impugnações a lançamentos de tributos, os litígios
suscitados entre aFazenda Municipal e os contribuintes, originados da aplicação de leis
tributárias e de seus regulamentos e as defesas de auto de infração e de termo de
apreensão serão decididas, em primeira instância administrativa pelo titular da Fazenda

r02

Municipal.
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Parágrafo Único - A autoridade julgadora terá o ptazo de 60 (sessenta)
dias para proferir sua decisão, contados da data do recebimento da impugnação ou
defesa.

Art. 30L Findo o prazo para produção de provas ou perdendo o infrator
o direito de apresentar defesa, a autoridade julgadora proferirá decisão no prazo de 20
(vinte) dias.

Parágrafo Único - Se não se considerar possuidora de todas as
informações necessárias a sua decisão, a autoridade administrativa municipal poderá
converter o processo em diligência e determinarâ prazo para a produção de novas
provas.

Art.302 Não sendo proferida deçisão no prazo legal, nem convertido o
processo em diligência, poderá aparte interpor recurso voluntário, como se fora julgada
procedente o auto de infração ou improcedente a impugnação contra o lançamento e/
ou de ato administrativo dele decorrente , cessando com a interposição de recurso, a
jurisdição da autoridade de primeira instância.

$ 1" - Poderá o infrator rçcoïïer, com efeito suspensivo, da decisão do
órgão julgador de primeira instância administrativa que lhe for contrária, total ou
parcialmente, à instância superior no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do dia em que
for notificado daquela decisão;

$ 2" - Das decisões contrarias a Fazenda Municipal, proferidas pelo
órgão julgador de primeira instância administrativa, será interposto recurso "ex-ofício"
com efeito suspensivoo à autoridade superior;

S 3'- Por decisões contrárias a Fazenda Municipal, entende-se aquelas
em que os hibutos, as afualizações monetárias, as multas e juros moratórios previstos
nesta lei, Íïxados em auto de infração, sejam canceladas ou reduzidas.

sEÇÃo vrn
DA SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

Art. 303 Das decisões de primeira instância caberá recursos para a
instância adminisúativa superior:

I * voluntrírio, quando requerido pelo sujeito passivo no prazo de 20
(vinte) dias a contar da notifïcação do despacho da decisão de primeira instância
quando a ele contrariar no todo ou em parte;

II de ofício, a ser obrigatoriamente interposto pela autoridade
julgadora, imediatamente e no próprio despacho, quando conhiâria no todo ou em partê,
ao Município, desde que a importância em litigio exceda a 1,000 (mil) vezes o valor da
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$ 1' O recurso terá efeito suspensivo.

$ 2' Enquanto não interpor o recurso de ofício, a decisão não produzirá
efeito.

Art. 304 A decisão na instância administrativa superior será proferida
no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento do processo,
aplicando-se para a notificação do despacho as modalidades previstas parc a primeira
instância.

Parágrafo único - Decorrido o prazo definido neste artigo sem que
tenha sido proferida a decisão, não serão computados juros e atualização monetâria a
partir dessa data.

Aú. 305 A segunda instância administrativa será representada pelo
Prefeito Municipal.

Aú. 306 O recurso voluntário poderá ser impetrado independentemente
de apresentação da garantia de instância.

r
\

rÍrur,o v
DAS DTSPOSTÇÕES FINATS

Aú. 307 Fica instituida a Unidade Fiscal do Município - UFM que
vigorará a partir mês de janeiro de 2006, com valor fixado em R$ 3,50 (três reais e
cinqüenta centavos) que será conigido a partir da aprovação desta Lei, em janeiro de
cada ano mediante decreto do Executivo Municipal, tomando por base o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA acumulado nos meses de janeiro a dezembro do
ano anterior. Em caso de sua extinção, fïca o Poder Executivo Municipal autorizado a
estabelecer pôr Decreto o índice oficial a ser adotado.

Parágrafo único - O valor da Unidade Fiscal do Município - UFM,
referido rto ooCaput 'o deste artigo, será atualizado em 1o de janeiro de cada ano com
base no índice acumulado do IPCA nos meses de janeiro a dezembro do ano anterior.

Aú. 308 Todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições e quaisquer
valores que devam ser pagos ao município sob qualquer título, serão calculados com
as respectivas quantias referenciadas pelo valor da Unidade Fiscal do Município
(uFM).
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Parágrafo Único - A autoridade julgadora terá o ptaza de 60 (sessenta)
dias para proferir sua decisão, contados da data do recebimento da impugnação ou
defesa.

Art. 301 Findo o ptazo para produção de provas ou perdendo o infrator
o direito de apresentar defesa, a autoridade julgadora proferirá decisão no prazo de 2A
(vinte) dias.

Parágrafo Único - Se não se considerar possuidora de todas as
informações necessárias a sua decisão, a autoridade administrativa municipal poderá
converter o processo em diligência e determinarâ prazo para a produção de novas
provas.

Art.302 Não sendo proftrida decisão no prazo legal, nem convertido o
processo em diligência, poderá a parte interpor recurso voluntario, como se fora julgada
procedente o auto de infração ou improcedente a impugnação contra o lançamento e/
ou de ato administrativo dele decorrente , cessando com a interposição de reçurso, a
jurisdição da autoridade de primeira instância.

$ 1" - Poderá o infrator recoïrer, com efeito suspensivo, da decisão do
órgão julgador de primeira instância administrativa que lhe for contrária, total ou
parcialmente, à instância superior no prazo de 2A (vinte) dias, a contar do dia em qu€
for notificado daquela decisão;

$ 2' - Das decisões contrarias a Fazenda Municipal, proferidas pelo
órgão julgador de primeira instância administrativa, será interposto recurso "ex-ofício"
com efeito suspensivoo à autoridade superior;

$ 3'- Por decisões contrárias a Fazenda Municipal, entende-se aquelas
em que os tributos, as atualizações monetarias, as multas e juros moratórios previstos
nesta lei , fixados em auto de infração, sejam canceladas ou reduzidas.

sEÇÃo vnr
DA SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

Art. 303 Das decisões de primeira instância caberá recursos paru a
instância administrativa superior:

I - voluntário, quando requerido pelo sujeito passivo no prazo de 20
(vinte) dias a contar da notificação do despacho da decisão de primeira instância
quando a ele contrariar no todo ou em parte;

II de ofício, a ser obrigatoriamente interposto pela autoridade
julgadora, imediatamente e no próprio despacho, quando confária no todo ou em part€,
ao Município, desde que a importância em litígio exceda a 1,000 (mil) vezes o valor da
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Parágrafo único - Até o dia do respectivo vencimento, a obrigação
será liquidada em paridade com o valor da UFM vigente no primeiro dia útil do mês do
pagamento. \

Art. 309 São definitivas as decisões de qualquer instância, uma vez
esgotado o prazo legal para interposição de recursos, salvo se sujeitas a recursos de
ofïcio.

Art. 310 Não se tomará qualquer medida contra o contribuinte que
teúa agido ou pago tributo de acordo com decisão administrativa municipal ou judicial
transitada em julgado, mesmo que posteriormente modificada.

Aú. 311 Todos os atos relativos à matéria fiscal serão praticados
dentro dos prazos fixados na legislação tributaria.

$ I' Os prazos serão contínuos, excluído no seu cômputo o dia do
início e incluído o do vencimento.

$ 2" Os prazos somente se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal na Prefeitura ou estabelecimento de crédito autorizado, prorrogado, se
necessário, até o primeiro dia útil seguinte.

Art. 312 O responsável por loteamentos fica obrigado a apresentar à
adminisf ação municipal:

I - Títulos de proprietários da ërrea loteada;
II - Planta completa do loteamento contendo, em escala que permita sua

anotação, os logradouros, quadras, lotes, area total e área cedida ao patrimônio
municipal;

III - Mensalmente, comunicação das alienações realizadaq contendo os
dados indicativos dos adquirentes e das unidades adquiridas.

Art. 313 Os cartórios serão obrigados a exigir dos adquirentes de
unidades loteadas, sob pena de responsabilidade,para efeito de lawatura da escritura de
hansferência, ou venda do imóvel, certidão de aprovação do loteamento e ainda enviar
a Administração Municipal relação mensal das operações realizadas com imóveis.

Art. 314 Não serão lawados, registrados, inscritos ou averbados pelos
Notários, Ofïciais de Registro de Imóveis ou seus prepostos, os atos e termos
relacionados com a transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, sem a
prova do pagamento do imposto ou do reconhecimento administrativo da não
incidência, da imunidade ou da concessão de isenção.
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Art. 315 Os notrários, oficiais de regisfro de imóveis ou seus prepostos
ficam, obrigados:

I - a facultar aos encarregados da fiscalização municipal, o exame em
cartório dos liwos, autos e papeis que interessem a arcecadação do Imposto;

II - a fornecer aos encarregados da fiscalização municipal, quando
solicitada, certidão dos atos lavrados ou registrados, concernentes a imóveis ou direitos
a eles relativos;

III fornecer na forma regulamentar, dados relativos às guias de
recolhimento.

Art. 316 Os notários, oficiais de Registros de Imóveis ou seus prepostos,
que infringirem o disposto nos artigos I12, 1 13, 313,314 e 315 desta Lei Íicam sujeitos
à multa de 400 (quatrocentas) Unidades Fiscais do Município - UFM, por item
descumprido.

Art.3l7 Consideram-se integradas à presente lei as tabelas e os Anexos
que a acompaúam.

Arú. 318 As Tarifas e Preços públicos, destinadas a remunerar a
utilização de bens e serviços públicos, bem como os relativos ao custeio de despesas
com a práúica de atos administrativos do interesse dos que os requererem, tais como o
fornecimento de cópia de documentos, a expedição de alvarás, à realização de vistorias
e outros atos congêneres, serão fïxadas e reajustadas pelo Poder Executivo, afravés de
Decreto.

Art. 319 Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Convênios para
execução desta Lei, com Pessoas Jurídicas de direito privado, inclusive com a União
Federal, o Estado do Pará e quaisquer outras Pessoas Jurídicas de Direito Público
Interno, com vistas a estender, de comum acordo, o regime de retenção na Fonte aos
órgãos de Administração Direta e Autarquias das referidas Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno.

Art. 320 Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar por
Decreto matéria concernente a dispositivos constantes desta Lei.

Ãrt. 321 Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar por
Decreto, matéria referente à concessão de Isenção ou Redução de tributos de
competência municipal, à pessoa física ou jurídica, como incentivos fiscais à
implantação de empreendimentos Agrícolas, Agroindustriais, Industriais, Comerciais,
Turismos, Serviços e outros, que forem considerados de interesses ao desenvolvimento
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^rt.322 
As Taxas de Licença e Fiscalização sobre a Ocupação de

Vias e Logradouros Públicos e sobre Abate de Animais, serão arrecadadas conforme
Tabelas VII e IX, anexas a esta Lei.

Diversos
conforme

-O As Tarifas de Expediente Para a Emissão de Documentos
e a de Expediente Para Emissão de Documentos Fiscais, serão arrecadadas
Tabelas X e XI respectivamente, anexas a esta Lei.

^rt 
324 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário, e as Leis 007 /93 de 22 de junho de 1993, aLei 0142102 de
12 de dezembro de 20A2 e Decreto no 54/05 de 15 de fevereiro de 2005.

Prefeitura Municipal de Ipixuna doPaút
Gabinete do Prefeito Municipal, em 09 de dezembro de 2005

PREF'EITO MUMCIPAL
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