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LEI NcO27/9 

DE 	DE DEZEMBRO DE 198 

INSTITUI 0 CODIGO TRIBUTARIO DO MIJNICIPIO DE 
SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

O Prefeito do Nunicrpio de Santa Maria das Barreiras, faço saber que 

a Cmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei 

DISPOSIcAO PRELIMINAF. 

i - Esta Lei institui o Código Tributãrio deste Municipio, obe 

decido os mandainentos oriundos cIa Constituicào 

Código Tributrio Nacional. de demais leis cornplementares' 

das Resoluçöes do Senado Federal e da Legislaçio Estaduál 

nos unites de sua conrnetëncia. 

LIVRO PRIMEIRO 

DOS TRIBUTOS DE COMPETNCIA DO MUNICIPIO 

ART. 2 - lntegram o sistema tributãrio deste Municipio 

I- IMPOSTOS: 

a) imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial' 

Urbana. 

b) Imposto sobre a transmissão de Bens Imveis "inter 

V1VOS 

\'-_ —c) Inrnosto sobre a venda a vareio de combustfveis ii'-

quidos e gasosos. 

ci) linposto sobre Serviços de qualquer natureza. 

11- TAXAS: 

a) Taxa de Serviços Piiblicos. 

b) Taxa de Licença. *4 0 1 G' 

III- CONTRIBUIçA0 DE MELHORIA 



TrTuLO I 

DOS I?P0STOS 

CAPITULO I 

DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREI)IAL 

E TERRITORIAL URBANA 

sEcAC I 

HIPOTESE DE INCIDNCIA -F'i) GQ4 

	

ART. 	- A hipótese de incidência do imposto sobre a Propriedade Pre 

dial e Territorial Urbana & a propriedade. o dominic ütil 

ou a posse de ben, imGvei, por natureza on acessão fisica 

localizado na zona urbana do municiio. 	Fo'v'r £ 	
Ld1?4 
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PAR.AGRAFO UNICO - 0 fato gerador do inrnosto ocorre anualrnente, no dia 

rimeiro de Janeiro. 

	

ART. 	- Para os efeitos deste imosto. considera-se zona urbana 	a 

definida e delimitada em lei municipal onde existam, pelo 

inenos dois dos seguintes ineihoranientos, construidos ou man-

t4-dos pelo Poder Pübiico: 

1- Meio fio on calçamento. corn canalizaçäo de iguas pluvi - 

ais. 

II- Abastecirneniio de igua. 

III- Sistema de esgotos sanitãrios. 

IV- Rede de iluininação ptibiica, corn ou sem posteamento, oara 

a distribuição domiciliar. 

V- Escola primâria ou posto de sai:ide a uma distância maxima 

de 03 (trës) quilömetros do imôvel considerado. 

§ 

	

1 9 	Consideram-se tainbm zona urbana as areas urbanizaveis ou 	de 

expansão urbana. definidas e delinuitadas em lei municipal, con5 

tantes de loteamentos pelos 6rgãos competentes e destinados 

habitaçãc, a indüstria ou ao com&rcio. localizados fora da zo-

na referida. 

-02- 



- 0 1mosto Predial e Territorial Urbaro mncide sobre c lin6vel 

localizado dentro da zona urbana, independenternente de sua 

area ou do seu destino. 

ART. Sc - 0 ben im6re1, para os efeitos deste imposto, serg classifi 

cado corno terreno ou prdio. 

§ Ic - Considera-se terreno o ben irn6vel: 

a) Sem edificaçãc. 

b) Em que houver construção paralisado ou em andaDento. 

c) Em que houver edificação interditada, condenada, em ruina' 

ou em demoliçãc. 

d) Cua construção seia de natureza temporãria ou provis -ória. 

ou possa ser reinovida sem destruicãc, alteração ou modifi-

caçãc. 

ç 2 - Considera-se prdio o bern im6vel no qual exista edificaçãc: 

utilizavel DaTa habitação ou para o exercIcio de qualciuer ati 

vidade. se -ia qual for a sua denominação. forms ou destinc 

desde que não compreendida nas situaç5es do arãgrafo anteri-

or. 

ART: 6 - A incidncia do inmostoindepende 

I- Da legitimidade dos ttu1os de aquisi.ção da propriedade,do 

dommnio ütil ou da posse dobern iiii6vel. 

II- Do resultado financeiro da expioração econ&mica do bern iin6 

vel. 

III- Do cumprimento de quaisauer exigências legais. regulamenta 

res ou adininistrativas relativas ao ben im6vel. 

SEçAO II 

DO CONTRIBUINTE 

ART. 7 - Contribuinte do imposto 6 o proprIetrio. o titular do domi 

nio ütil ou o possuidor a qualquer titulo do ben iin6vel. 

§ I - Para os fins deste artigo, equiDarain-se ao contribuinte o pro-

minete coinprador e imitido na posse e os titulares de direito' 

real sobre o im6vel alheio e o fideicornissrio. 

7 
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§ 2 - Conhecidos o proprietrio ouo titular do domrnio itil e 0 Pc 

suidor, para efeito de deterininação do sujeito passivo, dar 

se-i preferëncia aqueles e não a este. dentre aqueles, tolnar 

se-i o titular do dominio ütil. 

§3 5,  - Na impossibilidade de eleição do proorietrio ou titular do d 

mini ütil devido ao fato de o mesmo ser imune. ao  imposto, de 

le estar isento, ser desconhecido ou não localizado, serg res 

onsãvel pelo tributo aquele que estiver na posse do imóvel. 

SEçAC II 

BASE DE CALCULO E ALIQUOTA 

ART. 8 - A base de ciculo do imposto ê o valor venal do beni imóvel 

PARAGRAFO UNICO - Para os fins deste artigc. considera-se valor 	ye 

nal: 

I- No caso de terrenos não edificados, em constru 

ção, em ruinas ou em demolição, o valor da terr 

nua. 

II- Nos demais casos: o -  valor da terra •e da edifica 

çäo, considerados em conjunto. 

ART. 9 - 0 valor venal do bern rimóvel seri conhecIdc: 

I- Tratando-sede prdio, pela inuitiplicação do valor 	d 

metro quadrado de cada tipo de edificação, aplicados cc 

retivos dos componentes da con:strução, pela metragem c 

construcão, soinado o resultado ao valor do terreno, ob 

servada a tabela ou valores de construção. 

II- Tratando-se de terrenc, levando-se em consideraçãc 

suas medidas, 'aplicados os fatores corretivos, obs.erva 

atabela de valores de terrenc. 	 pci ,c4s 
iL 	 Pi 

A porção de terra continua com mais d 10.000 m 2  (DEZ MIL M 

TROS QUADRADOS), situado na zona urbanizãvel ou de expansão 

bana do MunicIpio, 6 considerada gleba e terfl seu valor yen 

reduzido em 30 .% (tinta por cento) de acorao corn sus area 

conforme reguamento. 
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- Quando nuin mesmo terreno houver mais de uma unidade autnoina 

edificada, se -rg calculada a fração ideal do terreno, conforme' 

regulamento. 

ART. 10 - Serg arbitrado pela Administraço e anualmente atualizado 

antes do lançaniento. o valor venal do iin6vel, con base 

nas suas caracteristicas e condiçöes peculiares, levando-

se em conta os equioainentos e meihorias decorrentes 	de 

obras piliblicas recebidos pela area em cue se localizem 

valores das greas vizinhas ou situadas em zonas economica 

- 

	

	 mente equivalentes, ben como os preços correntes no merca 

do. 

- Quando não forem objeto da atualização prevista neste artigo. 

os valores venais dos im6veis poderão ser atualizados poT ato 

doPoder Executivo. atg 0 indice de variação da BTNno neriodo. 

ç 2c - 0 valor do inmosto sera progressive. nos termos cue define o 

Regulamento, de forma a assegurar o cumorimento da funçãc so-

cial da propriedade. 

ART. ii - Para cãlculo do imoosto. serão utilizadas as seguintes 

pm 	 aliquotas: 

I- 1% (hum por cento) , tratando-se de terrenc, segundo a 

pm, 	 definicão feita no § 1 9  do artigo 59  desta Lei. 

II- 0,5% (meio por cento), tratando-se de prido. 

ART. 12 - Tratando-se de imovel cuja area total do terreno seia su-

perior a 30 vezes a area edificada, apiicar-se-a sobre 

seu valor venal a aliquota de 0,7% (sete dcimos por cen-

to), ressalvando-se o disposto no § 1 0  do artigo 90• 

sEçAo Iv 

DO LANANENT0 

ART. 13 - 0 lançamento do imposto sera anual e feito pela autorida-

de administrativa a vista dos elementos constantes do Ca-

dastro ImobiliãrIo Fiscal. quer declarados pelo contribu-

inte, quer apurados pelo Fisco. 
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ART. 14 - Cada im&vel on unidade 

conttguo, seri objeto 

conta a sue situaçio 
e reger-se-I pela lei 

te rnodificada on renoy 

robIltiria independente, ainda qi 

lançanento Isolado, que levari 

oca da ocorrência do f Ito gera& 
.ão vigente ainda que posteriorm 

ART. 15 - Na hipótese de condominjio, 0 imposto poderiserlançado 
none de us, de. alguns 013 .de todos Os co-proprietinios. 3 

se tratando, pornt, de condoninlo cujas unidades, nos tel 

nos a lei civil constituem propriedades aut&nomas, 0 in 
posto serf lançadoem none individual dos resvectivos pr 
prietirios nas unidadel. 

ART. 16 - 0 lançarnento do impostq nic implica em reconhecimento 
legitimidade a propri4dade, do dorninio 11tH ou da posse 
do ben intóvel. 

V 

DO CADAS 
	

rM0ULIARJ0 FISCAL 

ART. 1 - A inscriçio.no.Cadastr 
pelo Contribuinte on 
guiarnentares, ainda qu 
sujeitos ao inpoito. 

PARAGRAPO UNICO - Ate o dja:10 (d 

rio ao Cadastro 
los regulalTientafi 
atos relativos - 

enfiteuse, anti] c 
caçio, hem coma  
criçóes tea1izac 

Irnobiliirios Fiscal Sen promovi-
ponsivel naforma e nos prazos n 

do -  sèus titulares-nio estiverem 

r) de cada us-  osCart&rios envia• 
•tmobIiiirio Fiscal,- conforme mode 
res, extratos .ou comunicaçóes di 
i jm6vejs,inciusive escrituras d 
:rese, hipoteca, arrendamento ou 1 
-das averbaçöes, inscriçôes on tra 
dos no mes anterior. 

VI 	 C 



ART. 18 - C inmosto serg page de urna s6 vez ou parceladarnente, 	na 

forma e prazos definIdos em regulainento. 

§ 1 - 0 contrlbuinte cue optar pelo pagalnento em cota ünica obter t 

lO (dez por cento) de des -conto. 

§ 2 - 0 pagamento das parcelas vincendas s6 poderã ser efetuado 

ap6s o paganiento.das oarceias vencidas. 

ART. l- - Quando o adquirente da posse, d.oninio ütil ou proprietãrie 

de bern irn6vel j9 lançado for es -soa iniune ou is-enta, yen- 

'ae 	 relativas 

ac lirrOosto parceTLaãc., TesDoTluerIao Do -r e.as c aieriant.e 

- 	 ressalvado o disposto no Item V do art. 2, 

- 	 SEçA0 VII 

IsENcoEs 

ART. 2C - Fica isento do iinposto o bem ijnóvel: 

1 Pertencente a particular. quanto a fraco cedida gratu 

itamente para uso da União. dos Estados. do Distrito 

Federal, do Nuniclpio ou de suas autarquias. 

IT- Pertencente a agremiação desiortiva licenciada, quando 

utilizado afetiva e habitualniente no exercicio de s-uas 

atividades soclais. 

III- Pertencente ou cedido gratuitamente a sociedade ou ins 

tituição sern fins lucrativos cue se destine a congre - 

gar classespatronais ou trabaihadoras, coma fInalIda 

de de realizar sua união, representaçäo, defesa, eleva 

cão de seu nlvel cultural, fisico ou recreative. 

IV- Pertencente a sociedade civil sein fins lucrativos 	e 

destjnado ao exercicio de atividades culturais, recrea 

tivas ou esportivas. 

V- Declarado de utilIdade püblica para fins de desapropri 

acão, a partIr.da parcela correspondente ao perlodo de 

arrecadação do imposto em cue ocorrer a imissio de pos 

se ou a ocupação efetiva pelo Poder desapropriador. 
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U- Cujo valor do iinposto nio ultrapas-se a H (cinco por 

cento) do valor da linidade Fiscal deste NwiicIpio. 

CAPITULO II 

DO IMPOSTO SORTIE TRANSMISSAO DE BENS XNOVEJS 

"INTER VflTO&" 

SECXO I 

RIPOThSE BE 
	

4- 

ART. 21 - A hipótese da incidéncia do Iiuposto 1 a lraxssaissio U  in 

ter vivoC', a qualquer tit o, par ato oneros de bens im& 
veis, pOT  natureza ou acess$o fis-ica de direitos reais so 
bye imóveis, exceto os de grantia. bern como cesslo de di 
reitos a sua aquiSiçic. 

ART. 22 - 0 imposto nio incidiH sobi4 transnissão dos bens ou direl 
tos referidos no;artigo anttrior quando: 
1- Efetuada pan sua incorP?racao ao patrim8nIo de pessos 

jurIdica - em reaiizaçio dp capital nela snbscrito; 

II- Decorrente de incorporaçoou da fusbo de uma pessoa 

nt ntn n m t'fln - 

1105 alienantes de hens e direitos adqu1rdos na 

I . do.iniso I este artigo. em decorr&icia da 
sua desincorporaçi do patrirnônio de pessoa juridi 

a aque Loran con eridas. 

ART. 23 - 0 disposto no artigo ante tOr:naO se aplica quando a pes-

Sn iurtdica tuba tao aividade preponderante a venda 

ou locaçio de propriedadelimobiliaria ou a cesslo de di-
retos relativos I sua aq4isiçao. 

SBçAO 41 

EEJ 

a 
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ART. 	24 - 0 contribuinte do Imposto 6 o proprIetrIo a qualquer tI- 
tub, do Ben ou DireIto na operação trIbutada. 

SEcAO 	III 

DA BASE DO CALCULO £ ALIQUOTA 

ART. 	2 - A base do ciculo do Inrosto é o valor venal 	dos hens 	ou 

direjtos 	transinitidos. 

ART. 	2 - A aliquota do imposto de 'Iransnüssão de Bens Im6veis " in 

ter vivos" obedecerg a Tabela anexa a esta Lei. 

ART. 	2 - A ava1ição do Rein seri efetuado por avaliador Municipal, 

na forma e meio que o regulainento determinar. 

SECAO 	IV 

ARRECADAçAO 

ART. 	2 - 0 valor doimposto seri pago atrav 	de guia prpria preen 

chida pebo sujeito passivo. na  Rede Bancria Credenciada' 

ou na Tesourariada Prefeitura. 

PARAGR&FO ONICO - 0 pagainento do iinposto precede o ato .da transmis - 

sac. 

ART: 2 	- Compete a este Nuniclpio a cobrança do imposto sobre 	o 

im6vel situado em seu território, ainda que a 'transmissão 

resulte da sucessão aberta no estrangeiro. 
I-.--.- 

SEAO V 

ISENçs 

ART. 30 - Estão isentos do pagamento do imposto sobre a transinisão' 

"inter vivos" as operaçöes relativas a iin6veIs destinados 

a sociedade civil sem fins lucrativos, para o exercicic 

de atividades Educacionais, Culturais. Recreativas, Espor 

tivas e de Saüde. 

T 	 / 
d5c/ 

o 	 . 
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TULO rn 

DO IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE c0MBIJSTIVEIs 

LIQUIDOS E GASOSOS 

SEçAO I 

HIPTESE DE INCIDNCIA 

ART. 31 - Constitui hiptese da incidncia do' linposto sobre Vendas 

a Varejo de Combustiveis Liquidos e Gasosos, a venda de 

combustvèis liquidos e gasosos efetuada a varejo. DoT 

estabelecimento que promova a s'ua comercializaçãc. 

ART. 32 - Para fins da incidëncia dc inroosto são considerados: 

I- Coinbustiveis liquidos e gasosos : gasolina autoniotiva. 

gasolina de avião, querosene iluminante. querosene de 

avião, gas liquefeito de petr6leo ou gas de cozinha e 

ãlcool etIlico.para fins carburante, aditivos para coin 

bustivel e substãncia para mistura 'em querosene, gaso-
lina automotiva, gasolina de avião ou 61C0. 

II- Venda a vareic 	a realizada a consumidor.final, por 

pessoa fIsica ou iurrdica, independentejuente da forms' 

do fornecimento e do acondicionamento do coinbustivel. 

III- Estabelecimento: o local de comercialização do produto, 

edificado ou não, inclusive velculos utilizados pars 

distrlbuição. onde o contribuinte exerça, em carater 

perinanente ou temporario. o coinrcio dos produtos al-

cancados pela incidncia do imposto. 

ART. 33 - Equipara-se ao Item II do artigo anterior, a saida de com 

bustivel liquido ou gasoso de qualquer estabelecimento de 

contribuinte,destinado a consumidor final, exceto as ope-

raçöes tratadas no artigo 44. 

SEçAO II 

DO CONTRIBUINTE 

-10- 



Uja 

ART. 34 - Contribuinte do imposto 6 qualquer pessoa fisica ou jur 

dica, que proniover a venda de combustivel liquido ou ga-

soso a consuinidor final, neste iunic5:pio. 

ART. 35 - Supletivainente 6 resonsãvel pelo cunrnrimento total 	ou 

parcial da obrigação tributãria. o distribuidor do produ 

to, devido pelo vendedor, no varejo, de combustiveis if-

quidos e gasosos. 

ART: 36 - Sem prejuizo de outrahip6tese prevista na legislação 

responsãvei pelo pagainento do imposto: 

1- 0 leiioeiro em reiação ao imposto incidente sobre 	a 

venda de co]nDustivel tributavel decorrente de arrema-

tacão em ieiiäo, por consumidor final. 

Ii- Armazin geral elou estabelecimento congnere: 

a) Na salda, para estabelecimento ou residncia de con 

suniidor final, de conibustivel trIbutãvel deposita-

do por contri:buinte de outro Nunicipio: 

b) Na saida de conihustivel tributãvel atravs de docu 

mentação fiscal inidönea 

III- 0 transportador en relação ao combustivel tributãvel: 

a) Proveniente de outro Nunicfpio para entreg -a,. a des 

tinatãrio nãodesignado, neste 1unicIpio; 

b) Que aceitar transportar sem a docuiinentação fiscal' 

ou acornpanhado de documentação inidônea; 

sEçAo III 
I 

A BASE DE CALCULO 

ART. 37 	A base de cãlcuio do iinposto 6 o preço da venda, do coin- 

bustIvel lIquido ou gasoso, no varejo, incluidas as des-

pesas adicionais debitadas pelo vendedor ao comprador. 

PAPAGRAFO UNICO - 0 montante do imposto integra a base de cicuio a 

que se refere este artigo, constituindo o respec-

tivo destaque mera indicaco do 6nus tributrio 

incidente sobre a operaçãc. 

F' 
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ART. 	38 - Para ccuio do iinposto, 	aplicar-se-.6 ao preço definido 

pelo artigo 379  as aliquotas constante da tabela anexa 	a 

esta Lei. 

sEçAo 	II- 

DO LANçAMENTO 

ART. 	3$ - 0 valor do imposto a recoiher seri apurado quinzenalmente 

e pago atravs da guia "Docuinento de Arrecadaço Munici. - 

- DAN - ou de gula esnecifica. na  forma do Regulamen 

to. 

SEçAO 	V 

DO CADASTRO 

ART. 	4C - 0 cadastro do contribuinte do linposto Municipal sobre Ven 

da de Coinbustiveis Liquidos e Gasosos a Varejo. s-era for- 

inado pelos dados da Inscrição e respectivas alteraçöes 

promovidas pelo sujeito oassivo. a]m dos elementos obti- 

dos pela fiscalizaçãc. e 

PARAGRAFO ONICO - Para formação do Cadastro de que trata este artigo, 

- poderão ser utilizados dados do cadast-ro de contri 

buintes inobiliãrios. e 

sBçAo Irl M s  

DOS LIVROS E DOCTMENTOS FISCAIS 

ART. 	41 - 0 contribuinte do iinposto dever& inanter. em cada um 	de a 

seus estabelecimentos, obrigados a inscrição, escrita fis D, 

cal destinada ao registro das oDeraçöes realizadas, mesmo 

se não tributadas. 

PARAGRAFO UNICO - 0 Regulamento estabelecera os modelos de livros 

fiscais, a forma e os prazos para sua escrituração : 
podendo ainda dispor sob -re a disoensa ou a obriga- 

toriedade da rnanutenção de determinados livros, em 

função da natureza do estabelecimento. 
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ART. 42 - 0 contrIbuinte fica ohrigado a einIss -ão de Notas Fiscais re 

ferente a comerciaiizaço do produto. 	 1' 

PARAGRAFO UNITCO - 0 Regulamento poder dispensar, da •emissão de Notas 
1  

Fiscais, determinados tipos de estabeleclinentos 

substituindo-se por mapas de controle das vendas 

realizadas diariamente. 

sEcAo vu 

DA ARECACC'. 

7? 
43 - 0 inmosto sera- er pago pelo contribuinte na Tesouraria da Pre-

feitura ou nos, Bancos autorizados, obedecendo os seguintes 

prazos; / 

1- At6 0/dia25 (vinte e cinco) o imposto apurado na 

(priineira) quinzena do ins de ocorrëncia •do fato gera - 

do r. 

II At6 o dia 10 (dez) do ms subs-equente o imposto apurado 

na 2 (segunda) quinzena do ms de ocorrncia do fato' 

gerador. 

SEçAO vrrl 

ISENçOEE 

ART. 44 - Fica isento do imposto sobre venda de coinbustveis liqui - 

dos e gasosos e varejo, a venda do 6leo coinbustve1 ( 6leo 

diesel) 

CAPITULO IV 

DO IMPOSTO SOBRE SERVIOS DE QUALQUER NATUREZ.A 

SEAO I 

HIPOTESE DE INCIDNCIA 



ART. 	45 	- A hip6tese de incidncIa do Imposto Sobre Serviços de Qu 

quer Natureza e a prestação de servico constante da list 

do art. 	47c  POT elnDresa Ou profissional autönoino, 	indepe: 

dentemente 

a)  Da existenciade estabelecimento fixo. 

b)  Do resultado financeiro do exercicio da atividade. 

c)  Do cumprimento de qualquer exigëncIa legal ou regulaim 

tar. 

d)  Do pagamento ou não do preço do serviço no inesino niës 

exercIcio. 

ART. 	4€ 	- Para os efeitos de incidncia do imposto, con-aseJ 

cal da prestação do serviço: 

1- 0 do estabelecimento prestador. 

II-  Na falta de estabelecimento, o do domicIlio do presta 

dor. 

III-  0 local da obra. no caso de construção civil. 

ART. 4, 	Sujeitam-se ao impostoos servIços de 
r-N 

1-  
- 	

i 	
- 	 - 

Medicos, 	inclusive analises clinicas. eletricidade med 

ca. -radioteraDia. ultrasonografia. tomografia e congn 

2-  Hospitais, 	ciinicas, sanatorios. ambulatorios, pronto 

socorros, manicömios, casas de saüde, de repouso e 	d 

recuperação •e congëneres. 

3-  Bancos de sangue, leite, pele, ollios, smen e cong&ner 

4-  Enfernieiros, obstetras, ortopticos, fonoaudilogos, Pr 

tticos 	(pr6tese dentãria). 

5-  Assistncia indica e congneres nos itens 1,2 e 3 dest 

lista, prestados atravs de planos de inedicina de grup 

convënios, inclusive coin empresas Para assistncia a e 

pregados. 

6-  Pianos de saüde, prestados por einpresa que não esteja 

incluida no Item 5 desta lista e que se cumram atrave 

de serviços prestados por terceiros, contratados pela 

enrnresa ou apenas pagos por esta, inediante indicação d 

beneficirio do piano. 
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7- Mdicos veterinirios. 

8- }lospitais veterinrios, cilnicas veterinirias e congénen 

9- Guarda,tratamento, ame$tramento; adestramento, embelezame 

to, alojamento e congi9eres, relativas a animals. 
10- Barbeiros, cabe1ereiros, manicures.pedicures, tratamento 

de pele, depilaçio e co1g8neres. 

11- Banhos, -duchas, sauna, aassagens, ginlstica e cong&neres. 

12- Varriçio, coleta. remoço e incineraçio de lixo. 

13- Limpeza e dragagemde portos. rios e canals. 
14- Limpeza, manutençio e c!nservacao de im6veis, iciusin 

vias ptiblicas, parqnes I jardins. 
is- Desinfecçio, iiinmlzaçio higienização, desratizaçio e con-

géneres. 
16- Controle e tratamento do efluentes de qualquer natureza, c 

de agentes Lisicos e bic16gicós. 

17- Incineraçäo de residuos uaisquer. 

18- Limpeza de chatnês. 
19- Saneamento ambiental le cpngëneres. 
20-Assistência ticnica.. 
21- Assessoriaou consultoria de -qualquer .natureza. 'näo conti-

da em outros itens denaiista. 

22- Pianejamento, coordenaci, programaçio on organizaçäo tic-

nica, Linanceira - on admi*istrativa. 
23- Aniiises, inclusivede s4steaas, exames, pesquisas e infor 

maçGes, co1etaerocessmento de dados de qualqüer nature 

za. 
24- Contabilidade. auditoria guarda-livros, têcnicos em conta 

bili4ade t congëneres. I! 
25- Pericias, laudos, exames t6cnicos e anilises tcnicas. 
26- Traduçôes e interpretacóó. 
27- Avaliaçio de bens. 

28- DatilografSa, estenografi. expediente. secretaria e iii ge-

ral C congineres. 
29- Projetos,cilculbs e deseni.og tcnitos de qualquer natureza 

30- Aerofotogrametria (inclusjve interpretacio), mapeamento e 
topografia. 
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31- Execuçio par administraçäo, empreitada, ou subempreltada 

de construçIo civil, de obas hidrgulIcas e outras obras 

semeihantes e respectiva epgenharia consultiva, inclusive' 

serviços auxiliares ou co$nementares (exceto o fornecimen 

to tie aercadorias produzidas pelo prestador tie serviços 

fora do local do .prestaçio .405 serviços, que ficam sujeitas 

ao 1CM). 
32- Demoliçio. 

33- Reparaçio e reforna tie edificlos. estradas, pontes, portos 
e congineres (exceto o forecimento de mercado-rias produzi 

dos pelo prestador dos ser'iços Iota -do local .do prestaçio 

dos serviços. que fica .sujetto ao rcM). 
34- Pesquisa, pefluraçio, cimeptaçio, perfilagem, pescaria, es 

timulaçio e outros servicot relacionados corn a expl.oraçio' 

do petróleo e gIsnatural.l 

35- F1orestamentoe refiorestanen.to. 

36- Escoraaento e contençäo de encostose serviços cong€neres. 

37- Paisagiso, jardinagem e dcoraçäo (exceto o fornecimento 
de nercadorias, qua fica sajeito ao TCM). 

38- Raspagem, ca1atetuçio.po1rnento. lustração tie pisos, pare 

dese divisórias. 

39- ensino, instruçio,treinarnfltO, avaliação de coithecimentos; 

tie qualquer grau ou natureza. 
40- Planejamento, organizaçiot.p administraçiode feiras, expo-

siçöes, congressos e congiperes. 
41- Organizaçio -tie -festas e rerePcoes;  "buffet" (exceto 0 for-

necimento tie alimentaçio el bebidas que fica .sujeito ao 104). 

42- Administraçio-de bens e ne6cios de terceiros e deconsGr-

a-os. 
43- AA.instraçio de fundos-mitpos (exceto a realizada par ins-

tituiç6es financeiras autoizadas a fuficionar pelo Banco 

Central). 

44- Agenciaiuentc, corretagea 4 interinediçio tie cbbio, tie se-
gurbs e tie pianos tie previiência privada. 

45- Agenciarnento, corretagea otis intermediçâo de .tItulos quais-
quer (exceto as serviços epcutados pot instituiçöes fina 
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ceiras autorizadas a funconar pelo Banco Central). 

46- Agenciainento, corretagem 
I  cu intermediçäo do direitos da pro 

em 	 priedade industrial, artirticaou literiria. 	- 
47-Agenciamento, corretagem bu intermedIçäo do contratos 	de 

franquia (franchise) e defaturaçio factoring) (excetuande 
se Os serviços prestados por instituaçoes financeiras, auto 
rizadas a funcionar pelo Banco Central). 

48-Agenciamento,organizaçio, prontoçio e execução do progràmas 
de turismo, passeios, excyrss&es, guias de turismo e.congê.- 
neres.. 

49- Agencianiento, corretagem 9u intermediçâo de bens imóveis 	e 
em im6veis nio abrangidos no$ itens 44,45,46 e 47. 

50- Despachantes. 
51- Agentes da propriedade industrial. 

52- Agentes da propriedade artlis-tica  ou literiria. 
55- Lejijo. 
54- Regulaçio de.sinistros cobertos por contratos-de suros 

inspeçio e avaliaçio de ricos pan cobertura de contratos' 
de seguros; prevencaoe ge&ncia de riscos segurhels, pres 
tados por quo= nio .seja o pr6prio segundo ou companbia 	de 
seguro. 	- 

em 55- Arinazenamento, depdsito, crga, descarga, arrumaçio e quar- 
da do bens de qualquer espcie. (exceto dep&sitos feitos 	em 

instituiçöes financeiras attorIzadas  pelo Banco Central) 
56- Guarda e estacionaniento deyefculos automotores terrestres. 
57- Vigitmncia ou segurança depessoas e hens. 

SB- Transporte, coleta, reness on entrega de bens ou valores 

dentro.do territóflo do muiicipio. 
59- Diversöes pflblicas: - 

a) Teatros, cinema, circo , audit&rios, parques.4e diver - 

-, s6es • "tafl 4xcings" e congêneres 

b) Bitbares, boliches. to idas de aniiiais.e 1q$ras 3910s. 

C) ExposiçSs, con cobran de Ingresso 

d) Baltes, shows, festive" • recitais e congeres, tnctusi 

vt .spetautc's qua sç tnns*iti4os ndXaate cogpn 

de dneitos para tanto, pals televisio, ou pelo rädio. 
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e) Jogos eletr6nicos. 

f) Cornpetiç&es esportivas ou do destreza fisIca ou intelec 

tual, corn on sew a paricipação do espectador, inclusi-

ve a venda de direitos I transmissäo pelo ridio on pela 
televislo. 

g) Execuçio de milsica, in4ividualmente on por confljntos 
h) Couverartistico. 

DistrIbuiçio. e venda do blihetes de loteria, canoes, pou-
los ou cupons de apostas, sorteios ou primios. 
Fornecirnento demüsica, mediante transmissão por qualquer' 

processo, paravias püblicas ouambientes fechados (exceto 
transmissàes radiofOnicas ot de televis-jo) 

6 Gravação e distribuição dé fumes e "video-tapes". 
a Fonografia ou gravação dosons ou ruidos, inclusive truca-

gea, dublagern e mixagem sonora. 
6 Fotografia e cinematografi, inclusive revelaçio, amplia 

çäø, cópia, reprodução e tucagem. 
6 Produçio, Para terceiros, ?ediaflte  ounjo encomenda privia, 

de espetãculos e conginere, parauso no r&iio ouna tele-
vislo. 

6 Colocaçio de tapetes e cortinas.  corn material fornecido P! 

lo usuirio final do servic4. 
6 Lubrificaçio. liapeza e retisio  de miquinas. vefculos, apa 

rethos e equipaentos (exctoo.fornecimento do peças e 
partes, que fica sujeito a4 icM. 

Conserto, restauraçio, rnanitençio e conservaçio do rthqui - 
nas, velculos, aotores, elevadores ou de qualquer ob5etos' 
(exceto o fornecimentos de peças e partes, queficasujel-

to ao 1CM) 

Recondicionamento do motors Co valor des pecas fornecidas 
pelo prestadordoserviço f*a sujelto ao 1CM). 

Recauchutageui on regeneraçip do puens Para o us -uRrio final. 
Recondicionaaento, acondicipñamento. pintura. benefIciamen 

to, langem, secaget, tingiiento, galvanoplartia, anodiza-

ção, corte, recorte, poltrnetto, plastificação, acondiciona 
mento e congéneres de objets nio destinados 1 in&ustriali 
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73- 

-' 74- 

75- 

76- 

77- 

78- 

-' 7$- 

-' 80- 

0  81- 
- 82- 

eçio. colocaçio ou forneci- 
canter temporhio, inclusi 
do serviço ou pot trabaiha- 

e promoçio de venias 
as de publicidade, ela-
s materials publiciti - 
cáo on fabnicaçio) 
desenhos e outros mate-
ineio (exceto em jornais, 

nios; utilização de porto' 
zia, arnazanagem intern 
rviços acessdrios, movimen- 

cáo on comercializaçäo. 

stração de bens m6veis qundo o serviço for prestado pa-

usubio final de objeto ]ustrado. 

stalaçao e montageni de apre1hos, rthquinas e equipamen - 
s, prestados ao usuirio final do serviço, exciusivamente 
r ele fornecido. 
ntagem industrial, prestadps ao usuirio final do serviço, 

:clusivamente corn material por ele fornecido. 
pia on reproduçio. pot quaisquer processos, de documentos 

outros papêis, piantas ou çlesenhos. 

inposiçio grifica. fotocomppsiçio, clicheria, zincografia, 
tografia e fotolitografia. 
locaçio tie moiduras e afint.  encadernaçäo, gravaçio - e 
uraçio de livros, revistase congëneres. 

caçio-de bens iin&veis inclusive arrendamento mercantil. 
nerais. 
faiataria e costura, quandp omater±al for fornecido pe-
usuirio final, exceto avimento.. 

nturaria e lavanderia. 

V 

83- Recrutamento. agenciamento, Se] 

aento de .mio-deobra, mesmo en 
ye por empregados do prestado 
dores avulsos por ele contratpc 

84- Propagandas e publicidade, in  
planejanento de campanhas on 
boraçio.de deseflos, textos 

rios (exceto sua iiwressio, rIr 

85- Veiculaçio e divulgiçio de tet 
riais de publicidade, por qua]q 
periódicos, radio e televisâo)l. 

86- Serviços porturios e aeroport 
ou aeroporto; atracaçio; capata 
externa, suprinento  de igua. sc  

taço de inercadorias fora do c 
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- Advogados. 

S - Engenbeiros. arquItetos, !1rbanistas. agrbnomos. 

Dentistas. 

• Economistas. 

• Psic6logos. 
• Assistentes goclais. 	- 

• Cobrança de recebimentos par conta de terceiros, inclusi-

ve protesto do titulos. sustaçäo do protesto, devoluçio 

de titulos nio pagos, manutençio de titulos vencidos, for 
necitnento de posiçio do corsage ou recebimento e outros' 

serviços correlatos da cobrança do recebimento.Deste item 
abrange tambêa as senriços prestados par instituiçöes Li-
nanceiras autorizadas pelol Banco Central. 
Relaç6es PGblicas. 

lnstituzçbes Linanceiras a torazadas a funcionar pelo Ban 
co Central fornecimento d talio do cheques. emissic de 
cheques. einssao de cheque adnanistrativos, transferin - 
cia de fundos; devoiuçio ci cheques, sustaçio de pagamen-
to do cheques; ordens de p4gamento e do cr&dito pot qual-

quer meic; emissio e renov4cao de cartöes magnéticos 
consultas emterminais ele;rónicos; pagamentos par conta' 
do terceiros, inclusive de lfeitos fora do estabelecimento; 
elaboraçio de ficha cadastxal; aluguel de cofres; forneci 

mento desegunda via de avisos de lançamento e extrato de 
conta; emisslo de carnis;(keste  item niO sen abrangido' 
oressarciatento. E instituiçôes financeiras e teleproces-
sasento necessirio & prestaçio de servicos). 
Transporte de natureza estrkitamente municipal. 

Comtaicaç6es telef6nicas ciel uma pare outro apareiho den - 
tro do aesmo aunicpio 
Hospedagea em botits, motêi, congineres (o valor cia au-

mentaçio quando incluido no]Dreço da diana fica sujeito' 
ao imoosto sabre servicos) 
Dzstnibuaçio de bens de te$eiros em representaçio de qdai 
quer natureza. 	 - 
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§ 1' - Pica também sujeitos ao Imposto os serviços nio expressos 

na Lista, mas que, pot sta flatureza e caracteristicas, asseme 

ihain-se a qualquer urn dos que compöem cada item, e desde que 
nho constituem hipótese de incldência de tributo estadual ou 
federal. 

S 2' - A incidincia do imposto traado neste artigo não alcança as 
exportaçóes de serviços Pan o exterior. 

SEcA0 ii 

DO CONT1RIBIJrNTE 

ART. 4 - Contribuinte do imposto 0 prestador do serviço. 

PARAGRIF0 ONICO - Não são contribuiites Os que pros-tam serviços em 
relação de empreg, os - trabaihadores avulsos, Os 

diretores e membrs do conseiho consultivo on fis-
cal de sociedadesj 

ART. 4 	- Seri responsivel pela reençio e recoihimento do Unposto, 
todo aquele que, mesmo i4cluido nos regimes de imunidade' 
ou isençio, se utilizar 4e serviços de terceiros, quando: 
I- 0 prestador do serviçq, sendo eapresa, nio tenha forne 

cido nota fiscal on o9tro documento permItido, conten-
do no mmnijao, seii endefreço e nümero do inscriçio no 
cadastro -de atividades econ&micas. 

II- 0 -serviço for prestado cii canter .pessoas e a presta - 
dot, profissiona1.aut6orso 

on 
 sociedade:de profissiona 

is, nia apresentar com*rovante  de inscniçio na cadas - 
trode atividades econ4micas. 

III-0 prestador do serviço, alegar e nao comprovar imunIda-
de on isençao. 

PARAGR4O ONICO - 0 responsivel pelâ 

serviço 0 respecti 

imposto. 

ART. SO - A retençio na fonte s-en 
cutivo. 

ART. 511 - Para Os efeitos des-to 

!tençao dari ao prestador do 
coinprovante do pagamento do 

POT decreto do Exe 

considera-se: 

$ 	-21- 
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'IT- 

VI 

Ezapresa - toda e qualquer pessoa juridica que exercer ati-
vidade econ6micade prestaio de serviços. 

Profissional autânomo-- toda e qualquer pessoa fisica que, 

habitualmente e sex subordinaçiojnrIdica ou dependéncia 

hierrquica, exercer ativi4ade econ8mica de prestaço de 

serviço. 
Sociedade de profIssionais T  sociedade civil de trabaiho 
profissional, de canter especializado, organizada para a 
prestaçäo de qualquer dos serviços relacionados nos- itens' 

1, 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 16 da lista do art. 479,  que tenha 
seu contrato on -no constit.ztivo registrado no respectivo' 
órgio de classe. 
Trabaihidor anise - aquele que exercer ativIdade de can-
ter eventual, isto E.. fortuto, casual, incerto, sew conti 
nuidade, sob dependincia hi4nirquica, mas sex visculaçio 

empregaticia. 
Trabaiho pessoal - aquele, $ateniaI ou inte:lectnal. execu-
tado pelo prôprio prestador) pessta fisica; nio o desquali 
fica nem descaracteriza.a ccntrataçio de empregados pan a 
execuçio de atividades acess6rias on auxiliares -no conipo-
nentes da essincla do service. - 
Estabelecimento -prestador - .ilocal onde sejam planejados. 
organizaos, coatratados, adininistrados, fiscalizados on 
executa4s os services, tota. on parc-ialinente, de inodo per 
manente ou tempormnio. sendolirrelevante para sua caracte-
rizaçio .a denominaçio de sed.filial, agência, sucursai 

iscnit6r!o, loja. oficina, .mttriz-ou  quaisquer outras que 

venham a ser utijizados. 

I 	 SEçAO 11 

BASE DE CI B ALtQUOTA 

	

ART. 52 - A base de cilculo do in 	o preço do serviço, sobre 

	

o qual, se aplicari  a cc 
	ndente aliquota, res'salvadas 

as serintes bip6teses: 
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Quando o serviço for prestacjo em carter pessoalser5 tonia - 	Oj 

do como base de calculo (a Un-i-&a-e---F-jsca1 do Nunicipjo. 	con 
forme a Tabela. 	L/ 	 c-' 	d 

Ii Quando os serviços a que se refere os itens 	1, 	2, 	3, 	5, 	6, 
10, 	11 e 16 da Lista forem pres -tados por sociedades- profis 
sionajs.es -tas 	ficarão 	sueia 	ao..pposto, 	toinantc'-sc' 	como 

L 

ease para calculo o valor da Un-i-dade Fiscal do Nunicfpj.o 

- 	resze 	serlç,s 	' :: - zz"', -. 	:- 

esponsabilidade pessoal. 

III- 

 

- as prestação de servicos a que se referem os itens 18, 	19 

20 da lista, o imposto seri calculado sobre o preço 	do 

ervico, deduzidas as parcelas correspondentes: 

) Ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos 

serviços. 

Ac valor das subemreitadas ji tributadas pelo imposto. _ 

§ 1 - Os services prestados sob a forma de trabaiho pessoal do pr6 

p io contribuinte, enquadráveis em mais de um dos itens da 

lsta por serem vrias as atIvidades, serão tributados pela 

a ividade gravada coin a aliquota inais elevada. 

§ 29 - Al empresas prestadoras de mais de urn tipo de services enqua 

dtaveis na lista, ficarão sujeitas ao imposto apurado atra - 

vs da aplicacão de cada uma das ali:quotas sobre a receita 

d correspondente atividade trIbutãvel. 

§ 	39 	- N o sendo possivel ao fisco estabelecer a receita especrfica 

d cada uina das atividades de que trata o pargrafo anterior 

p r falta de clareza na sua escrituraçio, serg aplicada a ma 
i r aliquota dentre as cabiveis, sobre o total da receita au 

f rida. 

ART. 53 - Preço do serviço;eara fins deste imposto, 6 a receita 

bruta a ele correspondente, incluIdos ai os valores 	/ 

acrescidos, os encargos de qualquer natureza, os onus re 

lativos I concessão de crdito, ainda que cobrados em se 

parado, na hip6tese de orestacão de serviços a crdito 
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O total das subempreItadas de serviços não tributados 

fretes, despesas, tributos. e outros. 

19 - ão se incluein no preço do serviço os valores relativos 	a 

escontos ou abatimentos não sueItos a condição, desde que 

prëvia e expressainente contratados. 

§ 2 - A apuracão do pTeçO ser6 efetuada corn base nos elementos em 

DoueT do contribuinte. 

ART. 54 - Proceder-se-6 ao arbitramentopara a apuração do preco 

WOMIq 

n 

I 	ART. S 

sempre que: 

I- 0 contribuinte näo tossuir livros fiscais de utiliza-

ção obrigatória ou estes näo se encontrarem coin sua 

escrituração atualizada. 

II- 0 contribuinte, depois de intlinado. deixar de exibir' 

os livros fiscais de utilização obrigat6ria. 

III- Ocorrer fraude, sonegaçäo ou omissão de dados julga - 

dos indispensveis ao lançamento ou se o contribuinte 

não estiver inscrito no Cadastro Fiscal. 

IV- Sejam omissas ou não mereçam f6 as declaraçöes, os es 

clarecimentos prestados ou os documentos expedidos pe 

lo contribuinte. 

V- 0 preco seja notoriamente inferior ao corrente no mer 

cado. 

- Nas hip6teses do artigo anterior, o arbitramento ser 
pciuo por uma ionxissao municipal Gesignaaa especial-

mente para cada caso pelo titular da Fazenda MinIcipal 

levando-se em conta, entre outros, os seguIntes elemen - 

tos 

I- Os recoihimentos feitos em periodos idnticos pelo con 

tribuinte ou par outros contrjbuintes que exerçarn 	a 

mesma atividade em condiçöes semeihantes. 

II- Os preços correntes dos serviços no mercado, em vigor 

na &poca da apuracão. 

III- As condiçes pr6prias do contribuinte hem como os ele 

mentos que possam evidenciar sua sItuação econôrnIco - 

financeira, tais coma 

L 
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a) Valor das matrias'-primas, combustfveis e outros ma 

terials consumidos ou aplicados no perlodo. 

b) Foiha de salrios pagos, honorários de diretores 

retIradas de s6cios ou gerentes. 

c) Aluguel do im6vel e das mãquinas e equipamentos uti 

zados, ou, quando pr6prios, o valor dos mesmos. 

d) Despesas coin fornecimento de 5gua, luz, força, tele 

fone e demais encargos obrigat5rios do contribuinte. 

 

ART. 56 - As aliquotas do imposto são fixadas na tabela do Anexo 11T 
deste C6digo. 

sEçAo IV 

LAN AMENTO 

ART. 57 

- 	ART. 58 

ART: 59 
:1- 

- 0 imposto serg lançado: 

I- Jima ünica vez, no exercicio a que corresponder o tribu 

to, quando o serviço for prestado sob a forma de traba 

iho pessoal do pr6prio contribuinte ou pelas sociedades 

de profissionals. 

II- Mensalmente, medlante lançarnento nor homologação, 	em 

relação ao serviço efetivamente prestado no peri:odo 

quando o prestador for empresa. 

- Durante o prazo de cinco anos de que a Fazenda Püblica 

dispöe para constituir o crdito trIbutrio, o lançamento 

poderã ser revisto, devendo o contribuinte manter a dispo 

sição do fisco, os livros e documentos de exibIção obriga 

toria. 

- A autoridade Administrativa poderã, por ato normativo pro 

prio, fixar o valor do inmosto por estimativa: 

1- Quando se tratar de atividade exercida em carter tem-

porarlo. 

II- Quando se tratar de contribuinte de rudImentar organi-

zação. 

III- Quando o contribuinte não tiver condiçöes de emitir do 

cumentos fiscais. 
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IV- Quando se tratar de contribuinte ou grupo de contrIbu-

intes cuja espcie, modalidade ou volume de neg6cios 

ou de atividade acons'elhar, a critrio exciusivo da au 

torIdade competente, tratamento fiscal especifico. 

V- Quando o contribuinte reiteradamente violar o disposto 

na legIslação tributria, aplicadas, no caso, as pena-

lidades cabiveis. 

ART. 60 

ART. 61 

ART. 62 

ART. 63 

ART. 64 

ART.. 65 

- 0 valor do imposto lancado por estimativa levarã em consi 

deração: 

I- 0 tempo de duração e a natureza especifica da ativida-

de. 

II- 0 preço corrente dos serviços. 

III- 0 local onde se estabelece o contribuinte. 

- A qualquer tempo a Administração Doderg rever os valores' 

estimados, reajustando as parcelas vincendas do imposto 

quando se verificar que a estimativa inicial foi incorre-

ta ou que o volume ou modalidade dos serviços se tenha al 

terado de forma substancial. 

- Os contribuIntes sujeitos ao regime de estimativa poderão 
a critrio da autoridade administrativa, ficar dispensa - 
dos do uso delivros fiscais e da emissio de documentos. 

- 0 regime de estiinativa seTi suspenso pela autoridade adnii 

nistrativa, mesmo quando no findo o exercicio ou perlo - 

do, seja de modo geral ou individual, seja quanto a qual-

quer categoria de estabelecimentos, grupos ou setores de 

atividades, desde que não mais prevaleçam as condicöes que 

originaram o enquadramento. 

- Os Contirbuientes abrangidos pelo regime de estimativa po 

derio, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da publica 

cão do ato normativo, apresentar eeclamaçöes contra o Va 

br estimado. 

- 0 lamçamento do imposto não implica em reconhecimento ou 

regular idade do exercicio de ativIdade ou da legalidad das 
condiçöes do local, Instalaçes, equipamento ou obras. 
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sEçAo V 

DO CADASTRO 

ART- 	- Todas as pessoas fIsicasou jurdicas. corn ou sernrstabele 

cimento fixo, que exerç;m, habitualernte, qualquer das ati 

vidades relacionadas ao art. 47, ficarn obrigadas i inscri 
çio e atualização dos respectivos dados, no cadastro de 
contribuinte do imposto sobre serviços. 

12 A inscrição no cadastro a quo so refere este artigo seri pro 
movida polo contribuinte oü responsivel, na forma e nos pra 

zos estipulados no regulamento, ainda quando seu titular se 
Ia imune on isento do inpoto. 

2 9 
 o contribuinte ê obnigado a cornunicar a cassaçäo da ativida 

do i repartiç5o fiscal cometente, no prazo e na forma do re 
gulamento. 

sEçAo II 

DOS IJYROS E DOC1JMEN1OS FISCAIS 

ART. 6 - Os contribuintes do impoto sobre serviços sujeitos ao re 
gimento de lançamentos p9r homologação, ficam obnigados a: 
I - Manter escrita fisca degtinada ao registro dos servi 

ços prestados, ainda quando não trlbutiveis. 

II - Binitir notas fiscais 4e serviços ou •outros documentos 
admitidos pela leg1s1ação, por ocasijo da prestaçiodos 
serviços. 

§ 1 - 0 regulainento definirá o ?nodelo  do livros, notas fiscais e 
deaajs docunentos a seren obrigatoriamento utilizados pelo 
contnibuinte e inantidos en cada urn dos seus estabelecimen 
tos ou, ma falta destes, lom  seu dornicflio. 

§ 2 - Nenhurn livro da escnita fiscal poder& sen utilizaip  sern pri 
via autentzcaçio pela repartiçio competente. 



§ 	c - Os livros e documentos de exibição obrigatória i fiscaliza 

ção, nio poderäo set retirados do estabelecimento ou do do 
jnicilio do contribuinte, salvo nos casos expressamente pta 

vistos em regulamento. 

§A 9 -  0 regulamento dispod sçbre a adoçio de documentaçio sin 

plificada, no caso de c!ntribuintes de rcxdimentar organiza 

çãü. 

ART. I 

§ 	I 

9 - 0 Poder Executivo poderi autârizar a Administraçio a adc 

tar. cailetajnente flu em 4ubstituirio, quando forerri insatis 

fatSrios os elejuentos da documentação regular.ins-trumentos 

e documentos esneciaisque possIbiliten a perfeita apur2 

ção dos serviços presta4os,  da receita auferida e do linDoS 

to devido. 

sBcAo vIt 

BA AnECAD4.cAO 

8 - 0 imposto seri pago na forma e prazos regulamentares. 

9 - Tratando-se de iançamenos de oficio previsto no inciso I 
do artigo 57, o prazo pra pagainento i o indicado na noti 

ficaçio. - 

§ - 0 tinposto correspondent 

II do artigo 57 indepen 
etetuado i vista ou em 

Os do sis subsequênte 
nnto 4. guzas especial 

a serviço prestado itt - forma dc 

entemente do pagamento do preço sei 
restac&es, seri recoihido atéodh 
sue efetivaçio mediante o preench 

pot •iniciativa do prGpnio contri 

ART. 9 - No rnolhtaeuto do imposto pot estimativa senio observada 

as seflifltfl tegras: 
,stSados o valor dos serviços tnibutiveis e 

..isto total a recolber no exerciclo ou aerfodo, epa 
°$ orespectivo.moatante nara recolhiinento em pre: 

Is, se de valor superior a 50 11PM. 

I. 
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II - Findo o exercIcio ou d perrodo de estilativa ou deixan 
do o regime de ser aplicado, serão apurados os preços 

dos serviços e o inontante do imnosto efetivamente dcvi 
do Palo contribuinte,respondendo este pela diferença 
verificada, ou tendo direito a restituição do imposto 
pago a mais. 

III - As diferenças verificadas entre o montante do imposto 

recoihido por estimaflva e o efetivamente devido seräo 
recolhidos dentro do prazo di 30 (trinta) dias, conta 

dos da data do encerramento do exercicioouperfodo con 
siderado, ou restitui4os ou compensados no mesmo prazo, 
contado da data do requerimento do contribuinte. 

ART. 70 Sempre que o volume ou ii 

ihe e tendo em vista fac 
mono de suas obrigaçöes 

a requerimento do in 
nicIplo, autorizar a adi 
mento do imposto. 

SBcA0 VIII 

IsENcoBs 

ART. 711 - Respeitadas as isençóes c 
também isentos do imposto 

a) Prestados por engraxat! 

b) Prestados por associaç 

c) Dc diverso p1blica Co 

dos de *nteresse  de co 

Cultura do Munidpio o 

lidade dos serviços, o aconse 
tar aos contribuintes 0 cumpri 
Ibutirias, a Adniinistraçio pode 
essado, sem prejuizo para o Mu 

de regime especial Para paga 

cedidas por lei especXfica, SãO 

os serviço!: 

ambulante e lavadeiras.; 

ts culturais; 
fins beneficientes on considera 

ni4ade pelo Srgio de, EdUcsçio C 

Ggio similar. 

TITULO II 

DAS TAXAS 

CAPITULO Ii 

DA TAXA DE SERVI ~04 PUBLICOS 

SEçA0 j 

DA INCTDtNCIA E DOS (ONTRIBUINTES 
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ART. 72 - 	taxa de serviços püblicos tern como hip6tese do 	intidin 
Ia, a utilizaçio, efetiva ou potencial, dos serviços p6 
licos municipais prestados ac contribuinte on pOStO5 a sue 
•isposiçio, relativos a: 

- Liinpeza pübliCa 0 conservaçio de vies e logradouros p6 
blicos; 

I - Iluminaçio pi3blica. 

ART. 74 

ART. 75 

Nio estlo contidos nos sort 

çöes do residuos e detrito 
retitada de etuJhos e lix' 
pot solicitaçäo do interes 

A taxa de jivainacio p6blii 

ços de iluintnaçio Øblica i 
e compreende a ligacio an 
1trica, a colocaçio de poi  
limpeza e  inspeçto das l&m 
materials utilizados, a coi 
tes de equipamentos e a in 

os de limpeza piiblica, as remo 
industrials, gaihos de Irvores,. 
realizado em horIrio especial 

'S. 

devida em razio dos servi 
vies e logradouros pQJ,licos 
e distribuidora de energiá ! 
s do iluminaçio, do medidores, 
as, de transformadores e dos 
rvação. a substltulçio de par 

do de circuitos. 

ART. 73 - A taxa de limpeza pGblica e : conservacio do vias e logradou 
douros püblicos, abrange as!ativldades de coleta do lixo 

domiciliar de estabelecimentos industrIais, comerciais ou 
de prestaçôes do serviços, yarricao ou limpeza e lavagem 
das vies e logradouros püb1cos, limpeza do bueiros, gale 
rias de .iguas pluvials, c6r4-egos, capinaçio do leito des 
rues, raspageado leito carfocavel, corn uso #0 ferramentas 
cu miquinas, conservaçio 0 eparação do calçamèn.to.recondi 
cionamento do meio-fio, rnel4oranento on manutenç•io do "ma 
ta-burros", acostamentos. snaiizaçio e similares, desobs 
truçio, aterros de reParac9 e serviços correlatos, susten 
taçio e fixaçio de encostos lateriis, remoçio do barreiras, 
flxaçio, poda e tratanento 4e hvores e tiantasornamentais 
0 s!rviços corre1atos,manut&içiodeiagose fontes em*iñas,ern 
conjunto ou Isoladainente, p$ela municipalidade. 
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ART. 76 -I Contribuinte da Taxa de Serviços Püblicos 6 o Droprietãrio, 

o titular do dominio ütil ou o Dossuidor a qualquer titulo, 

de inióvel situado em local onde o Nunicpio mantenha os ser 

viços referidos. 

ART. 

sEcAo ii 

BASE DE CALCULO B ALIOUOTA 

A base de cãlculo da Taxa 9 o custo dos serviços 	utiliza 

dos pelo contribuinte ou colocados a sua disposição e di 

mensionados, para cada caso, da seguinte forma: 

I - Bin reiacão ao serviço de limpeza Düblica e conservação 

de vias e logradouros püblicos para cada im45vel consi 

derado, coin aplicação das seguintes aliquotas sobre o 

valor da Unidade Fiscal do MunicIpio: 

Resid€ncia ..............................80% 

Cojnrcio..............................90% 

Serviços 	.............................. 120 % 

Indüstria 	..............................120% 

Hospitais e Congëneres ..................100% 

Agrooecuria ............................100% 

Outros..................................90% 

II - Em relação aos serviços  de iluminacão oiiblica, aplican 

do-se a aliquota de 40% sobre o valor da Unidade Fis 

cal do Municpio, para. cada im6vel considerado, fican 

do isento de pagamento os consuinidores de baixa renda 

cuio consumo ininimo mensal for de at (30) trinta KWH. 

SEçA0 III 

LANçAMENTO 

ART. 78I - A Taxa serg lançada anualmente. em nome do contri'b.uinte,com 

base nos dados do Cadastro ImobIlirio Fiscal, podendo os 

prazos e fornias assinalados para pagamento, coincidirein, a 

crit&rio da Adininistração, com os do iinposto predial e ter 

ritorial urbano. 

-31- 



SEçA0 III 

LANAMENTO 

taxa serg lançada anualmente, em nome do contribuinte, 

Ioin base nos dados do Cadastro Imobilirio Fiscal, podendo 

s prazos e forinas assinalados para pagamento, coincidirem 

critrio da Administração, coin os do imposto predial e 

erritorial urbano. 

SEcAO Iv 

ARRECADAçAC 

Taxa serg paga de uina vez ou parceladamente, na forma e 

)razo regulamentares. 

ica o Poder Executivo autorizado a celebrar convënio coin 

empresa concessionãria de energia eltica. visando a co 

)ranca do servicos de iiurninação üblica, quando se tratar 

Ic' imóvel edificado. 

CAPITULO II 

DA TAXA DE -AN 	 c/C 
S EçAO I 	Po oZ -r 7oe-'7 C- 4 

DA INCIDNCIA E DOS CONTRIBUINTES 

taxa de licenca 	devida em decorrncia da atividade da 

Ldministração püblica que. no exerccio regular do poderde 

olIcia do municpio, regula a prtica do ato ou obstenção 

Lo fato em razão do interesse püblico concernente a seguran 

higiene, a saüde. a ordem, aos costumes, a .  localiza 
i_'1&- 

:ão de estabelecimentos comercIais, industriaisr_e  prestado 

es de serviços, a tranquilidade pi3blica, a propriedade,aos 

Lireitos individuais e coletivos e alegislação urbanisti 

:a a que se submete qualquer pessoa fsica ou juridica. 

alvaT6 de Licenca conterg os seguintes elementos caracte 

Isticos: 

- Nome da pessoa fcsica ou iurdica a quem for concedido: 

ART. 9- 

ART. •8C. - 

ART. $1 - 

ART. 82 - 

- 
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II - Local do estabelecimqnto ou do funcionaiuento da aftfl] 
dade; 

III r 1lamo_&Q.n!g6cio ou 4aatividade: 
TV - Restruçöes; 
V - Nüznero do inscriçio no 6rgäo fiscal coinpetente; 

VI - Horirio de funciomanto; 
VJIJ - Tipo de lecença conçedida. 

ART. 83 A licença poderi 5cr cassada c determinado o fechamento do 
estabelecimento, a qualquer tempo !  desde quo deixem de ! 
xistir as condiçbes que legitinaram a cr'Pcessão da licença, 
ou quando o contribuinte, mesino apGs a anhicação das pen 

lidades cabfveis, não cunmrir asdeterminaçöes da Prefeitu 
ya Para regularizar a si1uaçIo do estabelecimento. 

ART. 84 - As atividades militiplas exercidas num mesmo estabelecimen 
to, sern deiimitacio do es1paço, nor mais de um contribuinte, 
säo sujeltasas 1icencimento e a taxa,isoladamente. nos 
termos do S 1 9  do art. 8. 

ART. SS- Fora do boririo normal, adnitir-se4 0 funcionamento de as 
tabelecimento, mediante prvia licença extraordinIria, na 
forma do regulainento e p]eo perXodo solicitado, nas seguin 
tes modalidade: 
I - De antecipaçâo; 

IT - De prorrogaçio; 
III - De dias executados. 

PARAGRAFO i)NICO - 0 pagamento da taxa relative a licença para fun 
cjonnento extrordinirio abrangerl qualquer das 

modalidades refridas no "caput" deste artigo. ou 
to4a4 elas em ccnjunto, conforme o pedidó feito 

Dejo contnbuine e Os lIinates estabelecidos no 
regulainetito. 

ART. 96 - A taxa de liceuça pan rnjblicidade sera' devida pela ativi 
dade municipal do vigilizcia, controle e fiscalizaçio a 
quo se submeter qualque pessoa ou pretenda utilizar ou 
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Orar, POT qualquer inelo, publicidade em geral, sejaem 

e logradouros püblicos,ou em locals visiveis on de ! 
o ao piblico, nos termos: do regulamento. 

TV-jA licença pars publicidade sen vilida polo periodo cons 

Itante do AlvarL 

§ 2 - 

ART. V - 

§ l 

§ 2 

Não se considera publicidade., expressöes de indicaçio,tais 

coma: tabuletas indicativas e sitios, gramjas, fazendas, 

hospitais, ambulat6rios, ptOflto-socoTrO: nos locals de cons 
trução, as places indicativas dos name dos engenheiros,fir 
mas e arquitetos responsIves polo projeto ou pole _execu 
ção de obra p$blica on particular. 

São sujeitos i pr&via licença da Prefeitura e an pagamento 
da tan de licença pare exeuçio de obras, a construçio,re 
constnuio, reforina, reparoou muros, assim como 0 arrua 
mento on loteamento do terrnos e qualsquer outras obras em 
im6ve.is , ressalvados as cass do art. 97 desta tel. 
A licença s6 seri concedidaHuediante pflvio exame e apron 
ção das plantas on projetos das obras, na forma da legisla 
ção urbanstica aplidvel. 

A licença terg perlodo de vlidade fixado do acordo coin a 
natureza, extenao e complexidade da obra, e seri cancela 
da se a sue execuçio nio fr iniciada dentro do prazo est 
belecido no alvari. 

	

§ 39 Se insuficiente para a exe 
	

do projeto o prazo toncebi 

	

do no aivari, a'.licença p0 
	set prorrogada. a requeni 

ynento do contribuinte. 

ART. 88 o abate de animals destinao an consumo piiblico quando nb 
for feito em Matadouro Nunclpal. s6 SeTj pennitido median 
to licence da: Prefeitura pga em dobro e precedida tie ins 
peçao sanit6ria. 

BNICO - A arrecadaçio da t.xa do que trata este artigo, se 

ri feita no ato del  concessão da respective licença, 
ou,relativamente animals cujo abate tenha ocorri 
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do em outro municitio. no ato da re.inspeçio saniti 
na para distribuição local. 

ART. 89 

§ 	l 

2 9  

ART. 90 

ART. 91 

A taxa por ocupaçio de heas em terrenos on vias e logn 
douros püblicos tern corno fato gerador a utilizaçio de espa 

ços nos mesmos, corn finaii4ade coinercial ou de prestaçio 
de serviços, tenham ou nio:os  usuärios instalaçöes de qual 
quer natureza. 

A utilizaçio seri sempre preciria e soinente serg pernitida 
quando nio contrariar o interesse pilbilco. 

A taxa serä cobrada de acordo corn a tabela anexa a esta 
Lei, DOS termos do regulamento. 

Contnibuinte da taxa i a ptssoa  fisica on juridica interes 
sada no exerciclo de ativi4ades on na pHtica de atos su 
jeitos aopoder de po1iciaadzainistrativa do Nunicipio,nos 
termos do artigo 82 desta Itei. 

SEcAO xl 

BASE DE CALCULO E AIJIQUOTA 

A base de cilcujo da taxa 0 custo da atividade de fisca 
iizaço realizada pelo )4unicipio, no exercfcio regular de 
seu poder de policia. para ;cada licença, mediante a aplica 
çio da tabela anexa a estalLei, tomando pot base o valor 
cia Unidade Fiscal deste Muiicrpio. 

8NICO - A tan de renovaçio[ anual corresponderI a 80% do 
valor estabelecido ara o exerc!cIo corrente. 

ART. ØZ - 10 estabelecirnen-to que mantiha atividades diversas no mes 
so local, sern delimitaçio 4sica de espaço, sendo de pro 
priedade do mésmo contnibuite. serg sujeito ao pagarnento 
do taxapela atividade de rnaoraUquota, acresci4a de 10% 
(dn nor cento) desse va1or ~para cada .uma das atividades. 

ART. 93 - A taxa de publicadade incidnte sobre anüncios de bebidas 
alc6olicas e cigarros. hem porno os redigidos an lingua as  I trangeira. serg cobrada corn] ujna aliquota adicional de 30% 
sobre o valor cia respectiva]tabela. 
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ART. 96 - 

ii 

VI 

ART. 97 - 

isentos do pagamento do taxas do licença: 

- Os vencedores ainbulantesde jornais e revistas; 
- Os engraxates ambulantes; 
- Os vendedores do artigos 1 de artesanato dowêstico e at 

to populir, de sua fabricacio, sea auxflio do emprega 
dos; 

- A construçio de muros dearriino oude nrnralhas, de sus 
tentaçio, quando no alinhamento da via püblica, assini 
conto de passeios, quandodo tipo aprovado pela Prefei 
tura; 

- As construçöes provis6rias destinadas a guards de mate 
rial, quando no local deobras jâ licenciadas; 

- As obras realizadas an iipóveis do propriedade da Unilo. 
do Estado e de sins autatquias; 

- A limpeza on pintura, exçerna .ou interns, do edifitios, 
cans, muros on grades, 

- As associaçöes dec1asse associaçöes religiosas, alu 
bes esportivos, escolas 4rimirias sem fins lucrativos, 
orfanatos e asilos; 

'- Os parques de diversöes corn entrada gratuita. 
- Os espeticulos circenses: 
- Os diteres retativos a r+oaganda e1itora 	oltticss 

atividade sindical, cultp reflgioso 0 atividados da ad 

ministraçio p6b1ica. 
I - Os cegos, mutilados e op incapazes permanente, qua e 

xercam o comgrcio eventual e ambulante em terrenos ,vias 

e logradouros pGblicos. 

TITULO III 

BA CONTRXBUIçAO BE MELIORIA 

H CAP ZTIJLOnNICO 

SEçAO I 

HIPGThSE BE INCtDt!CIA 

hipôtese do incidincia daContribuiçio de }4elhoria E o 

eneffcio recebido pot iin6v41. em razio do ohms püblica. 
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sEçAo II 

SUJEITO PASSIVO 

ART. 98 Contribuinte 1 o proprietáflo, o titular do dominlo ütil, 
ou o possuidor a qualquer ttulo. do imóvel beneficiado. 

SBcAO III 

BASE BE CALCULO, 

ART. 99 
	A Contribuiçio do J4elhoria teri como lintite total a despe 

Sa realizada. 

UN! CO - PaM efeito de dot 
computadas as den 
zaçio, desapropria 
fivanciamento, Inc 
tras de-pnxe an f 
jo valor sari atua 
for o caso. 

nação do limito total seräo 
de estudo, projeto. fiscali 
administraçio, execuçio e 

ye Dremios do reembolso e ou 

ciamentos ou emDrstirnos. Cu 

Ao i gpoca de lançamento. se 

SEcAO TV 

DO LANcAMENTQ 

ART. 	iUCi Concluida a obra ou etapa(eouvida previamente 	comissio 

municipal pan tal firn no$ada). 0 Executivo publicari re 

lat6rio contendo: 

a) Reiacio dos imSveis be+eficiados pela obra: 

b) Parcela do despesa tot   a ser custeada pelo 	tributo, 

levan4o-se em conta Os irn6veis do Municiplo e suas 	an 

tarquias. 	 I 

C) Forma e prazo -  de pagaanto 

ART. 101 0 lançaento setS efetua ap&s a concluslo do obras 	on 

etapa. 	
- 

S 	1' A parcela. 4* despesa total, do ohm a set custeada pelo tn 

buto; seninteada entre s im&veis beneficiados, no pro- 

porçin 	desuas 	ireas. 
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- Quando se trata de obns realizadas par etapas, o tributc 
poderã ser lançado em relação aos in6veis efetivawente W 
neficiados an cada etapa. 

ART 	- 0 lançamento seri procedido em noine do contribu!nte. 

flNICO - No caso de condéminlo: 

a) Quando pr6-indiviso, em none tie qualquer tim dos copro 
nrietirios, titulates do domfnio ütil ou pass-uidores; 

b) Quando pr6-diviso, em none do proprietário, do titular 
do dominlo titil on p ssuidor da unidade autônoma. 

SBcAo V 

DO PAGANENTO 

ART 
	

S - 0 tributo serf pago de 4ma vet cu parceladaneute, a crit 
rio do Executivo. 

ART 
	

4;- 0 nontante anual da Coittibuiçio de )4elhoria. atualizado 
I época do pagamento, fiicari  limitado a 10% do falor ye 

- 	nat do im6vel, apurado a4dministrativamente. 

TITIJLO I 

LEGISLAç&O TRIBUTARIA 

ART 
	

S - A exvresso "Legislaçào I Tributhia" conpreende as leis, 
os decretos e as normas àonmleiaentares que ser em, no to 
to on em parte. sobre trjbutos e as relaçbes juridicas a 
eles pertinentes. 

ART - São norinas conipleinentare 

I - Os atos normativos C 

ntstrativas; 

II As decisöes dos órgã 
riØiçio administrat 

III - As prticas reiterad 
des adajuistrativas; 

des leise dos dectetos: 

dos pelas autoridades adini 

singulares oil coletivps de ju 
do t4unidpio. 

observadas pelas autorida 

0 



ART. JO' 

ART. 108 

§ 1' 

2° 

IV - Os convénios celebrados pelo Municiplo corn órgãos da 
Administraçio Federal,:  Estadual ou Municipal. 

ONICO - A observmncia des nprmas referidas neste artigo ex 

clüia iinposiçio de penalidades, a cobrança de ju 

ros de mora e a atulizaçio do valor Jnonetirio da 
base de cilculo do Xributo. 

Salvo disposiçio em contrxio, entram em vigor: 

I - Os atos athninistrativos a que se refere o inciso I do 
artigo anterior, na data de sua ublicaçäo; 

II - As decisöes a que se refere o inciso II do artigo an 
tenor, quanto a seus pfeitos normativos, 30 (trinta) 
dias ap6s a data da su publicaçäo. 

II - Os convénios a que so refere 0 inciso IV do artigo an 
tenor, na data neles previstos. 

Na ausincia do disoosiçio pxDressa, a autoridade competen 
te parasplicar a legislaçjo tnibutnia utilizari sucessi 
varnente, na ordem indicada 

I - A analogia; 

II - Os principios gerais dp diretto tributirio; 

II - Os nnincIpios gerais de direito pilblico; 

IV - A eq'didade. 

o emprego 45 analogia nao poderá resultar na axigéncia de 
tributo nio previsto em i4. 

o enmrego cia eqiidade nâo podei4 resultar na distensa do 
tributo devido. 

a legislaçio trIbutiria que dis ART. 109 Interpreta-se literalinent 
ponhasobre: 

I - Suspenslo au exclusio 

II - Qutorga de isençio, 

II - Dspensa do cumprunen 
s6nas. 

crêdito tributirio; 

de obrigaç6es tributirias aces 
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ii TULO II 

Oft CAcAO TRIIUITARIA 

cAPrTuLo I 

ART. 110 - obrigaçäo tributiria é principal e acess6ria. 

P -  obrigaçio principal surge corn a ocorrência do fato Sera 

or, tern par objetivo 0 pagaento de tributo on penalida 
e oecwUIria e extingue-se juntaniente corn o crdito dela 

ecorrente. 

§ 2; - obrigaçio acess6ria decorre da iezislação tributiria,tem 

or objeto as prestac&es, positives ala negativas, nelanre 
istas no jnteresse da arrecdaçid Dii da fiscalizaçio dos 

:ributos. 

39 - 	obrigaçio acess6ria, pelo sintples fato de sua 	inobser 

viucia, converte-se em obrijaço principal relativamente 
a penalidade pecuniria. 

CAPITULO II 

ZUJEITO PASSIVe1 

SEçAOI 

ART lit Sujeito passivo da obrigaço trincipal. 6 a pessot qbrigj 

da ao pagamànto do tributo ?ou  nenalidade pecuniiria. 

PARAGRAFO flNICO -.0 sujeito passivo do ohrigacäo principal diz-se: 

1 - Contflbuinte, quando tnha relaçio pess'oal e direta 

corn a situaçio que conftitua a respectivo fate Sera 

do:. 

II - Responsivel, quando, sm revestir a condigio de con 
tribuinte • sua obrigaio decorra de diwosiçio extres 

$a do lei. II  

I 



ART. 112 
	

Sujeito passivo a obrigaçäo acess6ria ê a pessoa obriga 
da as prestacôes que constitiern o seu objeto. 

SEçAO II 

SOLI DARIEDADE 

ART. 113 - 

PARAGRAFO 

São solidariantente obrigados: 

I - As pessoas fisicas ou jurcdicas, que tenhani interesse 
comuni na situaçäo que canstitua fato gerador da obri 

gaçio tributiria principal; 

I - A pessoá juridica de dirito privado reu1tante de fu 
são, transforinação ou incorporação, Delos tributos de 

vidos pelas pessoas juridicas de direito privado ha 

sionadas, transformadas jou incorporadas; 

I - A pessoa fisica Cu jurI4ca de direito privado 	qua 
adquirir deoutra. oor cua1quer titulo, fwido de co 
*ërcio on estabeleciment3o cornercial, industrial on pro 
fissional e continuar a respectiva exploração, sob a 

aesna on outra razio soia1 on sob firma individual 
pelos tributos relativos ao fundo ou estabeletimento 
adquirido, devidos ate a data do ato: 
a) Integralmente, se 0 alienante cessar a exploraçio 

do com€rcio, indüstria ou atividade; 

b) Subsidiariarnente comp alienante. se  este 	prosse 

guir na exploraçio on iniciar dentro de seis meses, 
a contar da data da alienacio, nova atividade no 
mesmo on eip outrp ra4o de corn&rcio, indüstria on 

profisslo; 

V - Todos aqueles que, rnedinte conlulo, colaborarerna so 

negaçäo de tributos devidos an Municiplo 

RICO - 0 disposto no inciso II aplica-se acs casos de ex 
tinçio de pessoas jufdicas de direito privado, 
quando a exploraçio 4a respectiva atividade seja 
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r. 

p.' 

fl 

p.' 

p.' 

p.' 

continuada por qualquer sócio remanescente on seu 

espSlio, sob a Thesma on outra razão social, on sob 
firma individual. 

SEcAo III 

CAPACI DADE TRIBIJTARIA 

ART. 114 -I A capacidade tributria Dastiva independe: 

I - Da capacidade civil daspessoas naturals; 

I - Di achar-se a pessoal natural sujeita a medidas 	que 
importem privaçio cu liiitação do exercfcio do ativi 
4ades civis, comerciais.ou profissionais, on da admi 
nistraçio direta do seu bens ou neg&cios. 

I I - De ester a pessoa juriqca regularmente constituida, 
I bastando que configure thna unidade econóznica on pro 
fissional. 

sEçAOrV 

DOMICTLTO TRIBIJTARIO 

ART. 135 - a faita de eleiçio pelo 
}dornicf13o tributirio, con: 

I' - Tratando-se tie vessoa 
J do esta incerta on de 

sua atividade. 

4 - Tratando-se do pessoa 
lugar da sin side, on 
derem origem £ obrigai 

it - Tratan4o.-se, tie Dessoa 
qinr tie sun repartiç 

ART.US - . uan4oflio cO!lber a aDilci 
juer4osjansos deste at 

te on responsivel, do 
como tal: 

a sua residéncia on sen 

a, 0 centro habitual de 

.rfdica do direito privado, o 
relaçko aos atos on fatos quo 
o de cada estabelecimento. 

.frdica de direito piiblico.qml 
i no Municipio. 
 S.- - 

• das regras fixadas em qual 
considerar-se4 como dot 

nte on respons-ivei a lugar 
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da situaçio dos bens ou da ocorrincia dos atos ou 	fatos 
que derem origem a obrigação.. 

ART. 11 
	

A autoridade administrative node recusar 0 domicilio dci 

to, quindo impossibilite ou 4eficulte a arrecadação ou a 
fiscalizaçio do tributo, apl±cando-.se então a regra ,do ar 
tigo anterior. 

ART. 118 -j 0 donicIlio fiscal seTi seinire consignado nos docurnentos 
e papéis dinigidos as repanticóes fiscais. 

ART. 119 Os contribuintes comunicarão a repartiçio conpetente a mu 
dança de domicIlio. no prazo do Regulamento. 

CAPITIJLO III 

RESPONSABI LIDADE TM BtJTARIA 

SECAO I 

ART. lO Os criditos tnibutlrios rel4tivos a impostos cujo fato ge 
rador seja a uropriedade, odomicflio 3til ou a posse de 
bens imaveis. e bern assim 0$ relativos a taxas pe10 exer 
cfcio do Poder de poilcia inicipal, pela prestaçio de 
services referentes a tais pens, ou a contribuiçio de me 
ihoria, sub-rogam-se na pesoa dos respectivos adquirin 

tes, salvo quando conste do tftulo a prove de sua qtfttaçio. 

ART. 121 São .pessoalnente res,onsiveis: 

I - 0 adquininte ou renitente, nelos tnIbutos relativos 
aos bens adquiridos ou remidos, quando não haja, no 

instrumento respectivo, :  a prove de quitaçâo de tribu 
tos; 

1 - O.sucessor aqualquer ttu10 e o c&njuge meeiro, pe 
los tflbutos devidos at6 a data de nartiTha ou adjudi 

çio. ilaitada esta resp4nsabilidade no montante 	do 
quinJio do legado on dameacio. 
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I 1 I - 0 esp6lio. pelos tributos devidos pelo "de culus" at 

a data da abertura da sucessão. 

ART. 122 - Salvo disposição de lei em contrãrio, a resnonsabilidade 

or infraçôes da legislação tributãria independe da interi 

çäo do agente ou do resonsãve1 e da efetividade.natureza 

e extensão dos efeitos do ato. 

ART. 123 - A responsahilidade 6 excluida pela denncia es -oontãnea da 

infraçâo, acompanhada. se  for o caso, do Dagamento do tn 

uto devido e dos luros de mora. do deD6sito da iinportãn 

ia arbitrada pela autoridade administrativa, quando o 

ontante do tributo dependa de anuracão. 

PARAGRAFO 
	

ICO - Não se considera esnontãnea a deniincia apresentada 

após o incio de qualauer procedimento adininistrati 

vo ou inedida de iscalização. relacionados coin 	a 

infracão. 

TITULO III 

CREDITO TRIBUTARIO 

CAPITULO I 

ART. 124 - 

ART. i:' 	- 

LANAMENT0 

crédito tributãnio regularmente constitudo somente se 

odifica ou extingue, ou tem sua exIguidade suspensas ou 

xcluida. nos casos previstos nesta lei, fora dos quais 

ão dem ser dispensados, sob pena de responsabilidade fun 
ional na forma da lei. a sua efetivação ou as 	respecti 

as garantias. 

omnete pnivativamente a autoridade administrativa consti 
uir o crdito tributrio pelo lançamento, assim entendi 

o o procediinento administrativo tendente a venificar a o 

orrëncia do fato gerador da obnigaço correspondente, de 

erminar a matëria tributãvel. calcular o rnontante do tn 

uto devido. identificar o suleito e. sendo o caso, pro 

or a anlicacão da penalidade cabivel. 
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ART. 12' - Quando a legislação atribuir ao sujeito vassivo o dover 

do antecipar o Dagamento scm prëvio exajue da autoridade 
administrativa. 0 lançamento opera-se polo ato em que a 
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade as 

sim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. 

PARAGRAFO INICO - Decorrido o prazo de cinco anos, a contar da ocor 
rincia do fato gerador, scm quo a Fazenda Püblica 

se tenha pronunciado. considera-se homologado 0 

lançanento e definitivamente extinto 0 cr&dito,sal 
vo se comprovada a odorréncia do dolo, fraude ou 
simulação. 

ART. 12 	0 lançaiuento efetuar-se-i coin base nos dados constantes 
do Cadastro Geral e nas declaraçöes aprestntadas 	pelos 
contribuintes. na  forma e ëpocas estabelecidas nests lei 

e en Regulamento. 

ART. 12 	Corn o fin de obter elementos one ihe permitain verificar a 
exatidio das declaraçôes aptesentadas pelos contribuintes 
ou responsiveis, e do detenflnar, coin precislo, a nature 
za e 0 montante dos crëditos tributärios, a Fazenda Muni 
cipal poderä: 

I - Exigir a qualquer tempo a exibiçio de livros e conpro 
vantes dos atos e operacöes pie possam constituir fa 
to gerador de obrigaçbe tributina, 

II - Pazer inspeçbes nos lo9is e estabeleciinentos wide se 
exerceia as atividades s4jeitas a obrigaç6es tributg 
nas ou nos bens quo corstituaiu matna tributivel, 

II - Exigir inforrnac6es e co4unicac6es escritas on verbais; 

IV - Notificar o contribuintl on responsivel Data compare 
cer is reparticöes da Fzenda Municipal 

V - Requcrer order judicial quando indispensivel i reali 
zaçIo de diligincias uclusive de inspeção necessi 

tin so rigistro dos io4ais  e estabelecimentos, assim 

co dos objetos e livr4s dos contribuintes e respon 
si**i$. 
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UNICO -Nos casos a que se refere 0 inciso V Os funciónlrios 
lavrario terino do duligència. do qual constario Os 

pecificamente os elementos exaininados. 

ART. 129 E facultado aos prepostos da fiscalização o arbitramento 

de base tributiria, quando ocorrer sonegaçäo cujo montan 
te nio se posse conhecer oxatamente. 

ART. 130 F Do lançaiuento efetuado pela Administração, será notifica 
I do o contrjbujnte, em set doinicflio tributirio. 

§ 1 F Quando o Y4unicipio permitjr quo o contribuinte eleja dot 
c flio fora de set territ6rio, a notificaç5o far-se-I POT 

via postal registrada com:Aviso do Recebimento (AR). 

29 F A notificação far-se-9 DOT edital, na lynpossibilidade de 
localizaçio do contribuinte, ou em caso de recusa de set 
recebimento. 

ART. 131 

ART. 132 

- 0 prazo para pagamento ouimpugnação do lançamento será 
de 30 (trinta) dias, contdos do recebimento da notIfica 

pejo sujeito nassivo. 

- A notificaçäo do 1ançameno conterä: 

I - 0 none do contribuinte, e seudomiclijo tribntrio; 

ii - A denomtnaçio do tribito e o peruodo a pie se refere; 

III - 0 valor do tri.buto, sua alquota e a base de cilculo; 

IV - 0 prazo pan recolhiióento ou intpugnaçio; 

V 	0 ronrnvnv ant  n Ii,rn n nrphn ticrnI i'le roe t'bimehtttt't 

contribuinte. 

ART 134 	Enquanto flu extinto 0 dreito da Fazenda Pühlica,poderâo 
ser efetuados iançamentos omitidos ou precedida a revislo 
e retificaçio daquexes pie contiverem irregularidades ot 

erro. 

MC. 13A 	O 'la nçaaeuto regularinentç notificado ao su,eito passivo 
s4 paM set alterado em virtude de 
1 - Impgnacio do suiei10 passivo. 
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I - Recurso de oficio; 

II 
	

Iniciativa de oficlo da aptoriclade adrninistrativa,nos 

casosprevistos no artigo anterior. 

CAP!TIJLO II 

SUSPENSAO DO CREDITO TRIBIJTARIO 

ART. 135 - 	concessio de zaoratGria serg objeto de lei especial,aten 

lidos Os requisitos do Código Tributânio Nacional. 

ART. 136 - usDendeTi a exiguidade do crédito tnibutãrio, a partirda 
ata de sua efetivacäo ou de sua cousignaçio judicial, o 
dep6sito do inontante integral da obnigaçio tnibutäria. 

ART. 13' - impugnaçio apresentada pelosujeito passivo, ben cómoa 
oncessio de medida limiar em mandato de segurança, sus 

landem a exiguidade do crditp tributnio, independenarnai 
e de privio depSsito. 

PARGRAEO ICO - Os efeitos suspensivos1cessam pela decisIo admints 
trativi desfavorve1, no todo on em parte an su 
jeito passivo, e nela cassaçio da mediade liminar 
concedida em mandato d+ segurança. 

-' 	ART. 138 - suspensio da exiguidade do credito tributânio nio dis 
-, 

 

ease o contnibuinte do cuinprjmento das obrigaçôes acess6 
ias dependentes da obnigaçioprincipa1 on dela consequen 

es. 

cAprTuLo III 

EXTINcAO DO CRIDITO TRIBtrARIO 

ART. 139 - xtingueao crédito tributini4: 

- 0 Dagamento; 

- A comvensaçio; 

111 -  A transaçio; 



IV - A remissio: 

V - A Prescrig5o e a decad&ncia; 

VI - A conversão de dep6sito em renda; 

VII - 0 pagamento antecipado e a homo2"acão do lançainento 

nos termos do disposto no art. 126 e seu Darigrafo ii 

fll Co. 

ART. 14€ 

ART. 14 

VIIi - A consignação em nagamento, nos termos do art. 120; 

IX - A decisão administrativa irreformve1, assim entendi 

da a ser ob -jeto de acão anulat6ria: 

X - A decisão judicial passada em julgado. 

- Todo pagamento de tributo deverg ser efetuado em 	6rgão 

arrecador municipal ou estabelecimento de crdito autori 

zado pela Administração. no forma do Regulamento e 	no 

razo estipulado no artigo 131. 

- Os crditos tributrios não pagos na data do vencimento, 

terão o seu valor atualizado segundo os indices oficiais 

previstos, acrescido de iuros de mora, seja qual for o mo 

tivo determinante da falta. sem preiuizo da imPosiçio das 

penalidades cabiveis e da aplicacão de quais-auer medidas 

de garantias previstas na legislaçio tributãria. 

PARAGRAF 

ART. 142 

ART. 1 

IJNICO - Se lei não dispuser de modo diverso os juros 	de 

mora serão calculados do dia seguinte ao do vend 

mento e a razão de 1% (hum por cento) ao mës calen 
drio, ou fracão, calculados sobre o valor origins 

rio. 

- 0 Poder Executivo ooderã estabelecer em Regulamento, des 

contos pela antecipação do pagalnento, nas condiçöes que 

estabeleça. 

- A importância do crdito trIbutrio pode ser cons ignada in 

dicialinente pelo sujeito passivo, nos casos: 

I - De recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pa 

gamento de outro tributo. de penalidade, ou ao cuinpri 

to de obrigação acessria. 



11 - De subordinaçio do recebimento ao cumprimento de exi 

gências administrativas sem fundamento legal. 

III - De exigincia, por mais de tuna pessoa juridica de di 
reito tiiblico, de tributo idntico sobre urn mesmo La 
to gerador. 

UNIcO - Julgada, procedente, a cons-ignaçio, o pagamento se 
reputa efetuado e a importância consignada 9 con 
vertida em renda; julgada improcedente a cons igna 
çio no todo ou em parte.. cobra-se o cr&dito acresci 
do de juros de mom, scm prejuizo das pealidades 
cabiveis. 

ART. 144 - 0 sujeito passivo terä direito 	restituição total on tar 
cial das importâncias pagas a titulo de tributo ou demais 
criditos tributirios, nos seguintes casos: 

I - Cobrança on .pagamento espontineo de trIbuto indevido 
on em valor maior que 9 devido, em face da leglslaçio 
tributiria on da naturtza  ou circunstincias materials 
de fato gerador efetivmente ocorrido, 

II - Erro na Ldentiflcacio co sujelto passivo, na determi 
naçio di ajiquota. no qi.lculo do montante do Aibito 
on us elaboraçio ou coiferincia de qualquer docuinento 
relativo ao pagawento, 

III - Reforma, anulaçio, revdgaçio ou rescisio de decislo 
condenatôria. 

§ 1 9 	A restituir-o de tributos que comportem. por sua natureza, 
transferinca do respectivo encargo financeiro sornente se 
H feita a quem prove haver assunido o referido encargo. 
no caso de ti-lo transferi4o a terceiros, estar expressa 
mente autorizado a receb&-l. 

§ 2' - A restitujcao total ou narcial di lugar 1 restituição, na 
*S$ praporcjo. dos i uros de nora, penalidades çecunii 
rtj$8,fls acriscimos legais relativos ao principal, 
excStufl4o,se os acréscirnos referentes a infraç&esde carl 
ter forni. 
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ART. 14 - 0 direito de pleitear a restituição do tributo extingue-

se coin o decurso do prazo de S (cinco) anos. contados: 

I - Nas hip6teses dos incisos I e IT do artigo 121 da da 

ta de extinção do crdito tributãrio. 

IT - Na hip6tese do inciso III do art. 121, da data em que 

se tornar definitiva a decisão administrativa ou tran 

sitar em lulgado a decisão judicial que tenha reforma 

don anulado, revogado ou rescindido a decisão condena 

toria. 

ART. 14 - Prescreve em 2 (dois) anos a acão anulat6ria da 	decisão 

adininistrativa oue dene- a restituicão. 

PAP.AGP.AF  

ART. 14 

UNICO - 0 prazo Op rrescricão ' interronmido pelo infcio da 

acão judicial, recomeçando o seu curso. por metade 

a nartir da data dä intimacão validamente feita ao 

representante judicial da Fazenda Municipal. 

- 0 pedido de restituição serã feito 	autoridade 	adininis 

trativa atravs de requerimento da parte interessada que 

a -oresentarg prova do pagamento e as razöes legais da pre 

tencão. 

§ 1 
	- A inrnortãncia serã restituida dentro de urn prazo de. 30 

(trinta) dias, a contar da decisão que se tenha 
	

tornado 

definitiva na esfera administrativa, favorãvel ao contri 

buinte. 

§ 	2 

ART. 148 

- A 'n90 restituição no prazo definido, implicarã, a partir 

de então, em atualização monetãria segundo os indices ofi 

ciais, e na incidncia de juros não capitalizãveis de 1% 

(hum nor cento) ao m&s ou fraço do mës. 

- Após decisão irrecorri:vel favorve1 ao contribuinte, 	no 

todo ou em Darte, serão restituidas de oficio ao impugnan 

te as importinci as relativas ao inontante an veredIto tribu 

tãrio depositacoc  na repartição fiscal para efeito de dis 

cus são. 
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ART. 149 	Pica o Executivo Municipal autorizado a compensar Crith:: 
tos tributIrios com crëditos liquidos e certos, vencidos 
ou vincendos do suleito passivo contra a Fazenda Pliblica, 
nos condiçöes e sob garantias estipuladas em cada caso. 

PARAGRAF ONICO - Sendo vincendo o crdito do sujeito Dassivo, nu 
inontante serä reduzjdo de It (hum por cento)* ac 
mis ou fração. correspondente so juro que decorre 
na entre a data da compensaçio e a do vencimento. 

ART. ln Pica o Executivo Municipal •autonizado a, sob condiçôes e 
garantias especiais, efetuar trañsação con 0 sujeito pas 

sivo do obrigaço tributnia para, mediante cOncetsóes nfl 

tuas, resguardados os intei-esses municipais, terjninar ii 

tigio e extinguir o cr&dito tnibuthio. 

ART. 11 	Fica 0 Prefeito Municipal aptorizado a conceder, por des 
pacho fundamentado, remissâp total ou parcial do crédito 

tnibutrio, atendendo: 

I - 	situaçio económica do 1 sujeito passivo; 

II - Ao erro on ignoi4ncia eecusiveis do sujeito passivo, 

quanto a matria do fato; 

II - Ao fato de set a ill!portncia do crdIto tributirio in 

ferior a 2% (dois nor canto) do valor que trata 0 aT 

tigo234; 

Iv - As cons ideraç6es de eq'idade relativamente is caracte 
risticas pessoais ou maeriais do caso; 

V - As condicöes peculiares a determinada regiio do tern 
törio municipal. 

PARAGRAFO ONJCQ - A concessão refenida üeste artigo nio gera direito 
adquirido e serg revogada de oficio sempre que se 
apure qua o benefici4io nio satisfazia ou deixou 
de satisfazer as condçäes ou nio cumpria ou del 

req7dsitos necessirios a sua ob 
tençio.• scm prejuizo 11e aplicaçio des penaiiAaaes 
cabiveis nos casos deidolo on simulaçio de benefI 

curio. 
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152 - 0 ireito da Fazenda Püblica constituir a crédito trIbutä 

ri decal aoós 5 (cinco) anos, contados - : 

I 	Da data em qi'e tenha sido notificada ao sujeito passi 
ye qualquer medida prepara6ria indispensãvel ao lan 
çamento. 

II - Do primeiro dia do exercicio seguinte ãquele em que 
o lançamento deveria ter sido efetuado. 

III - Pa data em que se tornar definitiva a decisão que hou 

ver anulado, nor vicio formal, o lançamento anterior 
mente efetuado. 

153 - A açio.uara a cobrança do cr4ito tributirio nrescreve.-em 
,at da data de sna constituicjo definitjva, 

- 	 i 
I 	- " nrescricio se interrompe: 

Pelt citaçio pessoal feita ao devedor 	 F 
Pelo protesto judicial: 	- 
Por qualquer ate judicial 4ue constitua em mora o deve 

dor; 

) Por qualquer ato inequivoco, ainda que extrajudicial. 

que tinporte em reconhecimeUto de d€bito pelo devedor. 

prescriçio se suspende: 

), Duranti 0 nrazo de concesso de moratäria ate sua revo 
gaçio, em consequincia de 411010 on simulaçäo do benefi 
ci.irio ou de terceiro em enef{cio daquele; 

b) Durante o prazo de concesiio da remissio ate sua revo 

gacio. ea,consequincia de] dolo on simulaçio do betefi 
ciario PU .4e terceiro em *eneficio daquele; 

c) A Dartir da inscricäo do 4eblto em divida ativa, por 
180 (cento e oltenta dias) dias,at6 a distirbuiçio 

da execuçio fiscal, se esta ocorrer antes de findG a 

queleprazo. 

154 - A autoridade rnwiicinal, quaiqier queseja seu cargo 	ou 
funçio, e indenendentemente de vfnculo empregaticio 	on 
funcional responders civil, criminal e adininistrativamente 



ela decadincia ou nrescriçüo de crditos ti1butrios sob 

ua responsabilidade. ou que tenham ocorrido pot sua omis 

io, cumprindo-lhe indenizar o !Aunicfpio dos valores cor 
espondentes. devidamente atuslizados pelos indices oH 
iais de atualizaçio monetria adotados pot esta Lei. 

ART. 	155 - lo tambêm causes de extincio do crêdito tributIrio a 	de 

islo administrative irrefonnivel, assim entendida a defi 

itiva na 6rbita administratva que nib mais posse 	set 

bjeto de açio anulat6ria, bern coino a decisio judicial da 
ual ñio caiba inais recurso ainstincia superior. 

CAPTTULO IV 

flCLUSAO DO CREDITO TRIBUTARIO 

ART. 156 - xcluem o cr&Iito tributrio.: 

- A isençäo; 

I - Asnistia. 

PARAGRAFO I NICO - A exclusio do crdito 	ributário nio disDensao cum  

primento das obrigacóeff acess8rias dependeutes 	da 

obrigaçio ; principal cuo crdito seja excluIdo, ou 

dela consequente. 

ART. 157 - A iseflçio 4 a dispensa do Dagpmento de tin tributo,por di 
posicão epressa de lei especfica 

ART 	158 - A zsencio serä concedida exprpssainente para 	determinado 

tributo, con especificacio da$ condiç&es a que den 	se 

subineter a sujelto passivo, el salvo disposiçio em 	contrj 
rio, nio é extensiva: 

I - As taxes e a contribuiçio de juelkoria: 
I - Aos tributos instituidos pos-teriormente a sua 	conce 

sic. 

ART. 159 - A isençio pode 	ser concedida:: 

t 	-- 



	

I 
	

Em canter geral, embora sua aplicabilidade possa ser 
restflta a deterininada grea ou zona do i4unicIpio, em 
funçio de condiçöes peculiares; 

	

I] 
	

Em canter individual, por destacho da autoridade ad 
ministrativa. em requeriinento no qual o interessado fa 

ça nova do oreenchimento das condiçóes e do cuinpri 
mento dos requisitos previstos na lei para a sua con 

cessio. 

tando-se de tnibutos lançados par penfodo certo de tern 
o despacho refenido neste artigo deveH sen renovado 

tes da expiraçio de cada penipdo, cessando automatica 
rite os seus efeitos a nartiT do pnimeiro dia do pentodo 
ra o qual o intenessado deixa,r do prover a continuida4e 

reconhecimento da isençio. 

2 9  - 0 despacho refenido neste artig 1  0 não gera aiteitos C se 
revogado de oficio, sempre q.1e Se apure que o benefi 

ado nb satisfazia ou deixon e satisfazer as condic&es 
nio cumpnira on deixou do ctmtnir as requisitos para a 

ncessio do favor, cobraido-se o crêdito de juros de no 
• con imvosiçio da penalidade cabivel, nos casos de do 
on simuiaçio do beneficiado :ou de terceiro em beneff 

o daquele. 

ART. 160 - anistia abrange exc1usivamene as infraçöes cometidasan 
niormentei vi$ncia da lei que a concede, nio se apii 
ndo aos atos quaiificados em lei como crime, contrven 
o or conluib au tenha sido taticados corn dolo, fraude 

i simuiaçio pelo sujeito vassi4vo on terceiros em beneff 

io da4uele. 

ART. 161 - 	anistia po.der sen concedida: 

- Em cargter geral: 

I - Limitadamente: 

a) As infraçöes da iegislaio relativa a determinado 

tnibuto: 
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b) as infracóes punidas corn penalidades 	pecuniârias 
at€ determinado montante, conjugadas ou não corn De 

nalidades de outra ntureza: 

§ 	1 

r 	 2 9  

c) A deterininada região do territ6rio do )4unicIpio.em 
função de condiçöes a ela peculiares: 

d) Sob condiçäo do paganento do tributo no prazo nela 
fixado, ott cuja fixaçio seja pot ela atribuida 
autoridade administrâtjva. 

Quando nio concedida em caráter geral, a anistia i efeti 

vada. em cada caso, pot desr,acho do Prefeito. em requeri 
mento no qual o interessado faça Drova do : -prenCJdmento 
das •condiçöes e do cumprimentc, dos requisitos previstos 
na lei pays a sua coijcessäo. 

• 0 despacho referido neste artigo nio gera direito adquiri 
do e serg revogada de offciq, sernnre que so apure que o 
beneficiado nio satisfazia pu deixou de satisfazer as con 

dicôes eou no cumprira on deixara de cumnrir os requisi 
tos pare a concesbo do frvo', cobrando-se o cridIto acres 
cido de juros de more, corn huposiçio da nenalidade cabi 
vet, nos casos de dolo ou smulaçio do beneficiado ou de 
terceiro es beneficto daquee 

CAPITULO V 

ARANTIAS B PRIVILEGIOS DO CRDITO TRIBUTARIC 

ART. 162 Sea trejuizo dos trivilglo especials sobre determinados 
bens. que sejam previstos e let, responde pelo pagamento 
do crédito tributârio a tot idade dos bens e das rendas, 
do qualquer origen ou natur a, do sujeito passivo, 	seu 
esp6lio ou sun massa falida inclusive Os gravados 	pot 
onus real ou clausula de in .ienabilidade ou ijapenhorabi 
lidade, seja qual for a dat da constituiçio do 6nus ma 

An c4usuia, executados taut irnente os bens e rendas. quea 
tel declare o1Solutamente I )enhoravels. 

ART. 163 0 crêtto tributirio prefer a qualquer outro, seja qual 
for a natureza on o tempo d constituiçio deste, ressalva 
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dos os crêditos decorrentes da legislaçio do trabaTho. 

ART. 164 Salvo quando exvressamente autorizadoror id, nenhum de 

partamento da administracio püblica municipal, ou de sums 
autarquias, celebrará contrato ou aceitarg propostas em 

concorrincia ptibiica semque ô cdntratante cu proponente 
faça prova da quitaçio de todos os tributos devidos i Fa 

zenda, relativos i atjvi,dade em cujo cxercccio contrata 

ou concorre. 

TITULO IV 

AD}4INISTRACAO TRIBUTARIA 

CAPITuLO I 

PISCALIZACAO 

ART 165 Compete i Adziinistracão Fazendina Municipal, pot seus or 
gios e agentes especialtzadqs, a fiscalizaçio do cumpri 
mento das normas cia legislaçio tributãria 

ART. 166 Para as efeitos da legis1aco tributgria, nio tern aplica 
çio quaisquer disposiçöes legais exciudentes ou limitati-
vas do direito do fisco municipal de examinar mercadorias, 

livros, arquivos, documentos,  paais e efeitos coinerciais 

on fiscais dos contribuintes i  e responsveis pela obriga 
çio tributirj.a, ou da obrigaçio destes de exibi-los. 

PARAGRAFO UNICO -  Os iivros obrigat6rics de escrituraç5o comercial e 

ftscal, e os comprovaift  dos lançamentos nebes ! 

fetuados serio conservado ati que ocorra a prescn 
çâo dos crditos tribitiveis decorrentes das..opera 

çöes a que se refirain 

ART. 167 A autoridade da fzscalizaçio1 municipal que proceder 	on 
presidir a quaisquer diligëncias de fiscalizaçio lavrarã 
os termos necessmnos Para qpe se documente o infcio do 
procedimento. na  forma e prajzos deste C6digo e do Regula 

mento. - 

-57- 



PAItAGRAFO ON Co - Os termos decorrentes 4a atividade fiscalizadora 
serio lavrados, sernnreque possivel, an livro fis 
cal,extraindo-se c6pi4 para anexaçio ao processo; 

quando não lavrados emlivro, entregar-se--6 c6pia 
autenticada i Dessoa sob fiscalizaçâo. 

ART. TÔS - ediante intimaçio escrita, sâo obrigados a prestar i au 

oridade adininistrativa todas as informaçóes de que dispo 

ham corn relaçio sos bens, neg6cios ou atividadis de ter 

eltos: 

- Os tabeliles, escrivães e demais serventuários de off 

dO, 

I - Os bancos, casas bancria, Caixas Econômicas edemais 
instituicóes financeiras;. 

II - As empresas de adminstrac*o  de bens; 

I' - Os cofletores, lexloeiros,e despachantes ofician. 

- Os invéntariantes; 

- Os sindicos, comissIrios iliquidatbrios. 

PARAGRAFO ICO - A obrigaçio prevista neste artigo n10 abrange 	a 
Th prestaçbo de informac6s auanto a fatos sobre 	os 

quais o informante esteja legalmente obrigado e ob 
servar segredo em raziØ de cargo, oficic, funçäo 

ministêrio, atividade ou profissäo. 
Th 

ART. 169 - Sam prejuizo do disposto na legislaçIo criminal, i vedada 
a divulgaçio, para qualquer fim, pot parte da Fazenda 	Mu 

nicipal on .de s!us funcionrios, de qualquer inforiaaçbo 
obtida a razio do oficio, sobre a situaçio econ&mica 	on 

financetra dos suieitns passijvos on de tercetros e 	*obre 
a nature= e o estsao dos seus neg6cxos on ativi4ades 

PARAGRAFO ICO. - Ezcetuain-se do disposto neste artigo, 	unicamente, 

as casos previstos no artigo seguinte e Os de 	te 

quisiçio regular da aqtoridade judiciäria no 	inte 

resseda justiça. 
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ART. 17 - cjs agentes da Administração Fiscal do Municipio poderic 
+quisitaT auxulio de forca püblica federal, estadual ou 
I4uniciDai, quando vitimas de embaraço ou desacato no cxci 

4fcio de suasfunç&es. ou quaido necessrio a efetivaçâo 

4e medida prevista na legislação tributiria, ainda quo näo 
4e configure fato definido em lei como crime ou contraven 

ART. 171 - 4 procediinento fiscal tern inicic corn: 
- 0 primeiro ato de offcio, escrito, praticado por set 

vi.dores competente. cientifi?*ndo o sujeito passivo 

daobrigaçio tributdria o'.' seu ureposto. 

- Aapreensão.de bens. docqinentgs On livros. 

inicio do procedimento excui a espontaneidade do sujei 

Po paisivo em relaçio acs atos.antcriores e, independente 
ante de intimaçäo, a dos deais envolvidos nas infraçöes 

erificadas. 

- Iniciado o procedimento fiscal, tero os apentes fazenag 
Has. o prazo de 30 (trinta) dias, äconciüi-10  salvo quan 

do o contribuinte esteja submetido a regime especial de 
fiscalizaçäo. 

- A fiscalizaçio sed exercidasobre todas as pessoas sujet 
tas a cumprimento do obrigaç6es tributrias, inclusive ! 

quelas imunes ou isentas 

CAPITULO IT 

PROCESSO ADMINISTRATIVO TRI!IJTARIO 

sEçAOI 

A Administraçio Municipal tel o prazo de trinta dias, cm 
tados do tgrmino do neriodo Oe qua dis -o6e o sujeito passi 
vo para impugnaçio, pars a prätica dos atos processuais 
na esfera adniinistrativa. rflativas t exig&ncia de cri 

tos trjbutIrios. 

S 

§ 2 

ART. 172 

ART. 175 
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ART. 174 - Os atos e termos processuals conteräo somente o indisoen 
sitrel a sus finalidade. sent e5paço em branco e sem entre 
linhas, rasuras ou emendas nio resslv,rlac. 

ART. 1 --,  - Os prazos serão continuos, excluindo-se na sua contagem o 
dia do inicio e incluindo-se o do vencimento: s5 se ini 
clam ou vencem em dia de exuecliente normal no fgao em que 
corra 0 -  nrocesso ou den ser praticado 0 ate. 

ART. <176 A exigência do cridito tributrlo e as açöes on omissóes 

do sujeito uassivc' one contrariem a legislaçio tributria, 

seric' forinal'izado em auto ;  do infraçio distinto para cads 
tribute. 

PARAGRAFO ONICO - Quando mats do uma infraçio I legislação do urn tn 
buto decorrer do mo$mo fato C a comprovaçio dos ill 
citos deDender dos jnesmos elementos de conviçio,no 
local da verificação da falta, e alcancari todas 
as infraçães e infratoros. 

ART. 17? Ô auto de infraçio serg lavrado por servidores competente. 
no .  local da verificaço a4 falta, e coined obrigatorfr 
.mente: 

J -- IA qualificaçio do autado; 	 - 

II .0 local, a data e a hera da lavratura; 

II - Adescriçio docfato; 	- 

TV -Adisposicio legal infrigida e a penalidade aplicvel; 

V - A determinaço da exigência e a imtiinaçio para cwnpri-
la on impugni-la no ptazo de tninta dias; 

VI - A assinatura do autuapte o a indicação do seu cargo, 
funçIo e a nümero de matnicula. 

ART. lfl -. As incorreçbes ou oInissóes venificadas no auto do 	infra 

00 nb constituem -Qtivo do nulidade do processo. desde 
UC L" messo constem eleflentos suficientes para detenax 

....:- 
n8r A 	e o infra1or.  
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' -a. • 1'- 

S 2' 

• 	

'—a'  ART. 179 

I ra' 

ART. 181) 

ART. 181 

a  

S 

ART. 182 

ART. 185 

Havendo reforwulaçIo on alteraçio do auto de infraçã, s 
rg devolvido ao contribuinte autuado o prazo do fedesa. 

A assinatura do autuado noderã ser aposta no auto,siinpies 
mente ou sob protesto, e, em nenhnma hipótese impiicar5 
tin confissio da falta argtdda, nem sin recusa agravarg a 
iufraçio on anulaü o auto. 

- Ap6s a lavratura do auto, oautuante inscreveü em livro 
fiscal do contribuinte, terino do qual deverl constar rela 

to dos fatos, 8* infração verificada, e mensio especifica 
8* dos docunentos apreendidos, de modo a possibilitar a 
.recoustituição do processo. 

- Lavrado o ato, teräo Os aupsantes o prazo tmprorrogivel 
de 48 (quarenta e olto) lions pars entregar c6pia do nez 
no ao ôrgio arrecadador. 

Cens4dera-se antimado o contribuinte 

I - Na data da ciincia aDosta no auto da deciaraçio 	do 
quem tiver feito a intimaçäo,,se pessoal; 

1 - Na data do recehimento, por via on telegrãfica, se a 
data for omitida, quinze. diasan6s a entrega da intiina 
çäo a agenda postal-te1egrfica. 

II - Trthta din an6s a u1iicação ou afixaçâo do edital. 
se  este for o meio utilizado. 

Confarnaado -se o autuado qom o auto de infraçio e desde 
que eletue 0 Dagaento das imnorrt&nctas exigidas dentro 
do urazo de 30 (trinta)djis contados da restectiva iavra 
tufl, o valor Os muitas eri reduzida de 50% ( cinjzenta. 
por ceuto), e o procedimexto administrativo trihutjflo Li 
cafl eztin;o. I  

Nenhu* auto de infraçio seri arqutvado nem cancelada amul 
ta fiscal. sea prévio deseaclib da autoridade administrati 
Va. 

• 	
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4 	 I 
184 - Poderio ser apreendidaos bens im&veis. livros, doc4mentos 

e mercadorias, existentes em po4er do contribuinte ou de 
terceiros, desde que constituam pram do infraçio a le 
gislaçio tributhia ou houver süspeita de fraude, siinula 

çäo, adulteraçio ou falsificaçió. 

r. 185 - A aDreensao será obieto de lavratura de terno rôpfio. de 

vidamente fundamentado. contendo a descriçio dos b us 	ou 
documentos apreendidos, corn indicaçio do lugar ond fica 

rem dei,osita8os e o nome 	do deJ!ositrio,  so for a caso, 

alêm dos demais elernentos indisl!enslveis 	identif caçio 

do contribuinte e descriçio ciqa e precisa do fat e a 

indicaçio das disosiçöes iegai4. 

r. 	186- A restatuiçir dos docuinentos e $ens apreendidos se I 	fei 

ta mediante recibo e contra devs$sxto das quantias exigi 

das, 	so for o caso. 

F. 	1R7 - Os documentos anreendidos nodeflo ser devolvidos a reque 

rimento do autuado, ficando no nrocesso c6pia do nteiro 

teor on da parte quo deva fazer:prova, caso 0 orig nalnäo 

seja indispensivel a este fim. 

F 	188 - 0 servidor que verificar a ocortincia do infraçio legis 

laçio tributhia municipal e nNo for competente pa a 	for 

malizar a exigência, comunicariofatn. em renrese ritario 

circunstanciada, a seu chefe i$diato, quo adotari as pro 

vidéncias necessirias dentro de 48 lions. 

T. 	189 - A iiupugnacio da exigência instalra a fase ltigio do 

• procedimento administrativo tributfrio. 

1. 	190 - A impugnaçio mencionari: 

I 	A autoridade julgadora a queTh 6 dirigida; 

II - A qualifIcaçio do impugnante 

III - As deligências que o impugnante pretenda seja efetua 

das, expostos os motivos quo asjustifiquem. 



ART. 191 - 0 suieito assivo noderã. conforinando-se coy , 	rarte 	dos 

termos da autuação. recoiher os valores relatiros a essa 

parte ou curirnrir o que for determinado pela auoridade fis 

cal, contestando o restante. 

ART. 192 - Anexada a defesa. serg o processo encaminhado o funcionã 

rio autuante ou outro servidor designado para pue, no pra 

zo de 10 (dez) dias, prorrogãveis a critric' . titular da 

Fazenda Municipal, se manifeste sobre as raz6eS ofereci 

das. 

ART. 193 - A autoridade administrativa deterininar, de of cio ou 	a 

requerimento do suleito passivo, em qualauer i, stãncia. a 

realização de nericias e outras diligëncias. a ando as en 

	

tender necessãrias. fixando-ihes prazo e indef,- rira 	as 

que considerar precindiveis. impraticveis ou 	prote1at 

rias. 

§ 1 9  - A autoridade adrninistrativa designari agente d 	Fazenda 
Nuncipal e/ou perito devidainente qualificado pra a reali 

zação das diligncias. 

§ 2 	- 0 suleito passivo poderá participar das diligincias, Des 

soalmente ou atravs de seu preDosto ou represntante le 

gal, e as alegacöes que fizer serão juntadas ac processo 

para serem apreciadas no julgamento. 

ART. 194 - Não sendo cumprida nem impugnada a exigncia de crditos 

tributãrios do Municipio, será declarada a rev1ia e per 

manecerã o processo no 6rgão preparador pelo pazo de trin 

ta dias, para cobrança amigãvel do crdito, resalvada a 

hipótese prevista no Parãgrafo Unico do artigo 214. 

PARAGRAFO UNICO - Esgotado o prazo de cobrança amigãvel s 	que 	te 

nha sido pago o crdito tributrio. o 61gão fazen 

dãrio municipal, declarar 0 suleito nassivo deve 

dor remisso e encaininharã a processo a autoridade 

competente rara inscricão em Divida Ativa e poste 

nor cobranca judicial. 

ART. 195 - 0 processo serã organizado em ordem cronológic 	e 

suas foihas numeradas e rubricadas. 
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196 - 0 julgarnento do processo compete: 

I - Em primeira instäncia: 

a) Aos Auditores Pistais do Milniciplo ou, na fal 
tes,Chefe da Fazenda Municipal 

II - Em segunda instincia ac, Conseho tie Tributos do 
cipio ou, na felts deste, ao 	Municipal. 

sEçAO ii 

00 JULGAI4ENTO EN PRIMEIRA INSTANCIA 

197 - 0 processo ser& julgado no prazo 4e trinta dias, a 
de sue entrada no órgâo incumbido, do julgamento. 

des 

Muni 

196 - Na apreciaçio da prova, a autoridflde julgadora for 

vremente sue convicçio, podendo determiner as deli 
que entender necessãrias. 

199 - A decisio conterã relat6rio resumido do processo.f 
tos legais, coucluslo e ordem de, intiflçio, 

- A autoridade municipal dad cinØia da decasip ao 
passivo, intiwando-o, quando foró case,  

, prazo de trinta dias. 

Nio sendo deferida a decisbo no prazo legal, nem c 
do o julgamento em diligéncia, péderi a !!rte inter 
curso voluntrio, como se fora jflgado procedendo 
de infraçio ou improcedente a unpugnaçbo contra a 
mento, cessando, corn a interpos -içio do recurso, a 
çbo da autoridade de priuteira instincia. 

200 - Da decisbo caberi recurso voiuntario do sujeito p 
total ou parcial. corn efeito susensivo.dentro do 
ta dias seguintes a ciincia do Ssmo 

201 - A autorIdade de primerra inst5n5ia recorreri de ofi 
pre que a decisão I  

I - Exonerar o sujeito passivo 4o pagaento de tn 

ii 

e ito 
no 

r re 
auto 

lança 

;sivo, 
triti 

io SC? 

Ito on 

I. 



de inuita de valor originiflo. nio corrigido Ir netaria 
mente, superior 	a S vezes o valor da UnIdadc Fiscal 
do Municfpio; 

# II - For contriria. no todo ou em parte, ao Munici io. 

sEcAo xxi 

Do JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTANCIA 

'--)(RT. 202 - 0 julgamento pelo Srgio de seg4nda Xnstincia far- e-i nos 

terinos de seu regimento internO e/ou do Regulamer a, quan 
do couber ao Prefeito. 

9 1 9 -  0 órgio comDetente daH cléncia ao su3elto Dassiv da 	de 
cisio de segunda instincia, intnando-o; quando f. r o 	ca 
so, a cumprr-la, no prazo de tz&nta dias. 

1 2' - Caberi pedido de reconsideraçio, corn efeito suspe ivo.no  
prazo de trinta dias, contados 	a clincias 

I - Be decisio que negar provimjnto total ou parc imente, 
a recurso voiuntrio. 

'—<T. 203 -  A decisao na instancia adminlstfativa superior.st _nrofe 
ride no prazo ináximo de 90 (nov+nta)  dias, contath da da - 

-' ta do recebimento do processo, *plicando-se pare iicia 
do despacho. as modalidades Dreyistas nara a "rime a 	ins 

- 	 I  tancia. 

'ARAGRAP0 tINICO - Decorrido o orato defini4o neste artigo ser que 
tenha sido proferrida a 4ecisio, nio serio -omnuta 
dos juros e atualizaçio ionetiria a partir dessa 

data. 	 - 

ART 204 - Da decisio de Gltiina instincia akmtgstrativa  serã dada 

ciincia corn intimaçbo nara que 0 suteito DaSSiVO 2 cumrnra.  

em se for o caso, no nato de trint$ dIas 

205 	-. São definidas as decisöes de quaquØr. des instinci S, 	tuna 

vez cue esgotado o nrazo legal Fare interposiclo c recur 



4 

Ri.,. 237 - 0 Termode Inscrição de Divida Ativa deveri conter: 

I - 0 mono do devedor, dos co-responsiels e, saute 
c-' 	 conhecido, o domicilio ou residência de urn e de a 

tm 	
II -0 valor originhrio da divida, bern como o termoini 

e a forum do calcular os luros de more e dentais e 

gos ptevistos em lei ou contrato. 

III - A origem, a natureza e fundaniento legal on contra 

da divida 

IV - A indicaçio de éstar a divide sUjeita I atualizaç 

netäria, bern como o respectivo fundarnento 	legal 

termo inicial nara o dlculo; 

 A data 
- 	

ff 	

e 0 nümero da inscriçio no LSvro cia Divida 

a  

VI - Sendo o caso, o nümero do urocesso adininistrativo 	ou 

do auto de infração. se  neles estiver apurado 6 v br 

da divida. 

C-' 	 - 	 - - A Certidao de Divide Atava contera Os mesmos elementog do 
Termo de Inscrição e ieri autenticaa pela autoridade com 
petente. 

. 2 9 	- 0 Termo de Inscrição e a Certidiodé Divida Ativa poderio 
ser preparadose numerados por 	rocesso manual, 	mecirico 

ou eletrónico. 

39 	- AtS a dectsio de orimeira inst&nciaJ, a Certidlo de Dfivida 

Ativa ooderi ser comandada ou substtufda, assegura4a 	ao 

executado a devoiuçäo do prazo paraj embargos. 

218 - A emissão de quaisquer requisitos.prevtstos no artig . 	te 

riot -on o erro a eles relativo sic causes de nulidade 	da 

inscriçio e do nocesso de cobranca] dela decorrente. 	nas 

a nulidade Dodera set sanada atg deçisio judicial de 	pri 

meira instincia. mediante substituiçio da certidlo 	fl 	a. 

devolvido ao sujeito passivo, acusado on interessadc, 	o 

prazo para defesa, quo somente pode 	versar sabre a 	ar 

te modificada. 

al 

mo 
0 



ART. 	21.9 - 0 dgbito inscrito em Divida Atva, a ctitério do Srgio La 
zenagrio e respeitado o dispàsZo no artigo l4l.ncieri set 
parcelado em atg 10 (dez) pagarnentos mensais es essivos; 
nos termos do Regulamento. 

S 	1 9  - 0 parcelamento sera concedidoEediante requenimeñ o do in 
teressado, implicando o requerimento no reconheci ento da 
divida. 

§ 	2' - 0 não pagamento de quaisquer das trestaçäes na da a 	fixa 
da, inrnortarä no venciinento 'tnt-.civado das demais e na irne_ 
diata cobrança do crditc 

CAPITULO IV 
- 

CERTIDOES NEGATIVAS 

ART. 220 - A prova da quitaçio dos tnibutos, seri feita pot tertidic 
negativa, expedidaà vista de•.requerimentos do 	i teress! 
do, quo contenha todas as informaçöes necessitifl i 	iden 
tificaçio do SUE -nessoa , dojnicflio fiscal, ramo de negó 
do ou atividade, e indique openlodo a que Se re no 	0 

pedido. 

PARAGRAP0 UNICO - A certidjo negativa seti sempreexpediaa nos ter 
mos em que tenha sido requerida e serg 	fcrnecida 
dentro de 10 (dez) dias da data da entrada o 	re 
querimento na reantiflo. 

221 - Independentemente de disposiçio legal permissiva Ti dis 
pensada a prova de quitaçio dos tnibutos, ou 'P,seu supri 
inento, quando se tratar de prtica 4e ato in4ip insfivel 
para evitar a caducidade de direito,: responden&, -. poniin, 
tôdos Os participantes no ato T)elot ributo—,poryeq uradc 
vido, juros do mona, a atualizaçio.rnonetiniae p nalid 
des cabiveis, exceto as relativas a infraçôes cuja respon 
sabilidade seja pessoal ao infrator. 

222 - A certidjo negativa expedida corn dolo ou fraude. 4ue con 
tenha erro contra a Fazenda Municipal, responsabii za yes 
soalmente o funcionârio que a expedir, pelo pagameto do 

crêdito tnibuthio e os acrêscimos 1egais 

-69- 



do pagarnento de tributos devidos i Pazenda PGblI 

III - Alterar faturas e quaisquer documentos relativos ope 
raçöes mercantis corn o pron6sito de fraudar a Fa2enda 
Püblica; 

IV - Fornecer on emItir docunientos graciosos ou 	al tar 
despesas, majorando-as corn o objetivo de obterde uçäc 
de tributos devidos i Fazenda Pliblica, sem prejizo 
das sançöes administrativas cabiveis. 

227 - São sujeitos i interdição temporäria as estabelecirne tos 

comerciais, industrials ou de prestaçio de serviços que 
violarem as normas de sa5de, sossego, higiene, segura ça. 
funcionalidade, iuoraljdade, e outros de Intiresse da 01e 
tividade, face a constatação Delo &rgio competente. 

tAPO flNICO - A liberaçio dos estabelecl3entos infraotres a pmen 
te se dari anGs sanada na sua plenitude, a itegu 
laridade constatada. 

- Os tributos nio recoihidos no prazo  detenninado, ser4o ! 
crescidos de multas calculadas sobre o valor atuaiiz4do. 
nos percentuais seguintes: I 
I - 5% (cinco par cento' do valor devido, quando o 

mento for efetuado atg 30 (trinta) din apGs o 
inento. 

TI - 10% (dez por cento), quando o pagarnento for e 
depois de 30 (trinta) dias e a44 60 (sessenta) 
ap6s o venciinentt; 

III - 15% (quinze nor cento) do valor devido, quando o 4ga 
mento for efetuado depois de decorridos 60 (sesse4a) 
ou mail dias, do vencimento. I 

- At infraçôes i legislaçio trIbutifla seräo nunidas co as 
seguintes multas, aplicadas sobre o valor atulaizado. do 
tributo, se for o caso: 

I - 100% (cern por cento) do valor do tribute. quando 
tiver.sido efetuada a respectiva escrituraçio: 

II - 50% (cinquenta par cento) do valor do tributo, 



enibora tenha havido a escrturaçäo do impostci devido. 

não foi efetuado o recolh: ento: 

III - 10 vezes o valor da UFM, qando o suleito pasivo mi 
ciar atividade suleita ao ISS, sem a resDectiya ins 

crição no Cadastro de Atividades Municipais: deixarde 

informar posteriores alteraç6es. ou. sendo proprietã 

rio ou titular de dominio ütIl, de iin6vel, deixar de 

efetuar o respectivo registro no Cadastro Civil: 

IV - S vezes o valor da UFM, quando ocorrer erro. l omissio 

ou falsidade na declaração de dados feita pelo suei 

to nassivo: 

V - 10 vezes o valor da TJFM, ao suleiro passivo ae negar-

se a prestar inforinaçöes OU POT qualquer modo tentar 

embaracar, iludir. dificultar ou imnedir a aç o 	dos 

agentes do fisco, no desempenho de suas funcös 	nor 

mais: 

VI - 10 vezes o valor da UFM, ao sujeito nassivo qu 	não 

nossuir livros fiscais e docuinentos exigidos en 	lei 

ou regulamento; 

VII - 10 vezes o valor da UFM. ao  suleito passivo que deixar 

de emitir nota fiscal ou outro documento exigido Dela 

Administração: 

VIII - 10 vezes o valor da ufm, ao sujeito nassivo aue deixar 

de apresentar ou se recusar a exibir livros, notas ou 

docunientos fiscais de apresentação ou remessa Lobriga 

t6ria ao fisco: 

IX - S vezes o valor da UFM. ao  suleito passivo aiie .a condi 

cáo de contrihuinte suhstituo. for obrigado a reter 

na fonte o imnosto devidoor pessoas f5sicas ou1 lurl 

dicas de que trata o artigo 49 deste C6digo, Se, que 

a retencão tenha sido efetuada: 

X - 10 vezes o valor da UFM, ao sujeito passivo auetendo 

efetuado a retençáo na fonte prevista na lei. deixou 

de proceder ao recolhimento da referida imnortância. 

como contribuinte substituto: 



• 4 

XI - 6 vezes o valor da IJFY. ao  contribuinte e i 	gri ica 
que encomendar e imprilnir, respectivainente.documertos 
fiscais scm a prévia autorizaclo da repartiçio ft al: 

XII - 10 vezes o valor da 11PM, ao sujeito passivo que 	lio 
mantiver sob guarda, nelo prazo determinado no art go 
153 de prescricio do crédito tributitio. os 	livro e 
docuinentos fiscais; 

XIII - S vezes o valor da 11PM, ao sujeito passivo quo 	ne I 
Ut a retirada dos livros e docunentos fiscais 	do es 
tabelecimento, Sen autorizaçio do Fisco; 

XIV - 2 vezeso valor da UPM, ao sujeito nassivo que 	re is 
ti-c dados incorretos na escrita fiscal on nos doe en 

ft. tos fiscais; 
- 

XV - S vezes o va•or da 11PM, polo exercicia do 	qualquei a 
tividade, sem o prvio licencianiento da Prefeiturr 

XVI - 2 vezes o valor da 11PM, ao sujeito passivo qua eini r 
docunento fiscal scm conter o niimero de 	inscrição. Io 
contribuinte; 

pm XVII - 2 vezes o valor da UFN, pela falta de dec1araçode la 
dos obrigat6rios. 

XVIII - 5 vezes o valor da 11PM, pelt sonegação do 	document s 

para apuraçio do nrego dos servicos: 

XIX - 6 vezes o valor da IJPM. nela faita de coannicaclo. - 
4fl 10 sujeito passivo, do encerranento do ativjdades, Au 

em comunicaçâo ap6s o prazo previsto no Regulamento, ! 
em ra cancelamento e baixo de inscricio; 

XX - 5 vezes o valor da UFM, a quaisquer nessoas 	fisic s 
ou .juridicas <me infrigirein dispositivos da 	legis a 

• cáo tributhia do. Municinio, nra os quais nio tenham  
sido esnecificadas nenalidades t,rónrias: 

I'. "30 - Poderg ser autorizada a susnensäo do licenças concedida 
em estabelecimento ou pessoa fisica ou juridica, 	quando niD  
em estivèrem sendo cumnridas as exigéncias do Munic!pi 	pa 

o resnectivo funcionamento. 
em 

em 

r. 
-7 
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DISPOSICOES FINAlS 

231 - Os cart6rios so obrigados a exigir, sob pena de reponsa 

bilidade. Para efeito de escritura de transparnciaouven 

da de im6vel. comnrovante do recoihiniento do imposto tr 

tado no artigo 28: certidão de anrovação do loteamefito e 

a enviar a Prefeitura dados das operacöes, nos terInDs do 

Parcrafo Onico do artigo l. 

ART. 232 - 0 responsãvel por loteamento fica obrigado a apresntaT a 

Administracão: 

- Ttulc de ProDriecade da area loteada: 

II - Planta completa do loteamento contendo, em esala que 

nermita sua anotação. os logradouros, quadras lotes. 

ireas cedidas ao natriinbnio Municipal 

III - Nensalmente, comunicação das alienacaes realiadas 

contendo as dados indicativos de adquirintes e das uni 

dades adquiridas: 

ART. 23 - Consideram-se integradas a present.e Lei as Tabe1a 	que a 

acompanham. 

ART. 234$0 valor da Unidade Fiscal deste Municpio (UFM) 

esta Lei, fixada em NCZ$ 18,00 (DEZOITO CRUZADOS 

servirg de cãlculo para as tributos e penalidade 

PARAGRAFO UNICO - A Unidade Fiscal serg corrigida. trimest 

por ato do Poder Executivo, coin base, no 

centual de variaçöes do Bonus do Tesouro 

BIN, no periodo. 

ica, por 

NOV0S) e 

almente. 

ndice per 

acional - 

ART. 23S - Na fixação da base de cãlculo dos tributos serãodespreza 

das a fraçOes de cruzadosnovos. 

ART. 236Nos valores finais dos tributos, a serem pagos serio des 

prezadoas as fraçöes de cruzadosnovos. 

T. 23 - Esta lei serg regulamentada nor Decreto do Executivo Muni 

cinal, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias 
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Cs 	 - 

Cs 

Cs 

Cs 

Cs 

AC. 238 - Este C6digo entrari em vigor em It de Janeiro de 

vogadas as d±sposiçoes em contraric. 

Cs 	 PREFEITURA MUNICIPAL BE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 
Cs 

Cs 

Cs 

Cs 

2-" 
JOAO IRINEU DA Lu: 

Prefeito 
Cs 

Cs 

Cs 

Cs 

Cs 

Cs 

Cs 

Cs 

Cs 

Cs 

Cs 

Cs 

Cs 

Cs 

Cs 

Cs 	 - 

Cs 

Cs 

Cs 

Cs 

Cs 

Cs 

Cs 

Cs 

If 
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em 

em 

em 

Tabela para cobrança do Imposto sobre a 

Imóveis "Interver vivor" - ITBI. 
em 

ansmiss c tie lens 
e 

Bens nra inci&tcia no lmpostt 	Base do. Ci].culo 	C. 

Transinissio "Inter Vivos", aqual- 

quer titulo, DoT ato oneroso, 	tie 
Bens]1n6tre3'.s ..................... 	Valor Venal 

.4 

em 
em 



ANEXO Ii 

Tabela ara cobranca do inmosto sobre a Venda 	Vareio dc 

Combustiveis Liquido e Gasosos. - IVVC. 

Combustiveis para indidincia dc' Iinpostc 	Base de C1cu1c 

1 - Gasolina Automotiva ............... 

2 - Gasolina de Avaiacc .............. 

- Querosena Iluminante .............. 

- Querosene de Aviação .............. 

5 - Gas de Cozinha' .................... 

6 - Alcool p/ fins cahurantes ......... 

- Aditivos e/ou outros substanciais 

para usKe/ou  inisturas em coiribustc- 

veis.............................. 

0 treco da venda 

I' 

—I -S 



ANEXO III 

Tabela para cobranca do linposto sobre Serviccs de Qua1uer 

Nature za. 

Atividades Constantes na Lista do Art. 4' 	 Quant/Alic. 

1 - Trabaiho pessoa3 do profissional AutE 

nomo de nve1 Universitrio ......... 

2 - Trabaiho pessoal do profissional Aut6_ 

nomo de nivel mdic .................. 

- Trabaiho Dessoal dos demais profissio- 

naisAutönomos ....................... 

4 - Itens 18. 19 e 20 .................... 

5 - Diversöes Püblicas ................... 

6 - Demais Ttens da Lista ................ 

100 

Sc 

10 

Pc plsv 	- 	6 

pc p/sv 

pç p/sv 	6 472 

pr-rAla 

Obs: A U.F.N. serã corrigida trimestralniente pe4a—BTN-L ou qualquer 

outro Indice Oficial de correção que venha a seradotado peic 

Governo Federal. 
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em 

em - 

em 
em 

em 

em ANEXO 	TV 
em 

Tabela Para cobrança de Taxa de Licença relativa Locali 
zaçio e funcionansento de BstEbelecimeutos. 

- tJ- 

QW.34TZD1-DEU 
em 

- DADE&F:aTS 

em UP/mês T/anc' 
em 

I 	- 
-. 	 -- 

Industria: 
-. - 

1.1 	- 	Atg 	5.ejnpregados 	.................... 02 24 
1.2 	-.de 	6 	i 	10 empregados 	............ 03 36 em 
1.3 	- 	de 	U 	a 15 	empregados 	............... 04 48 
1.4 	- 	de 	16 	a 	30 emprega4os 	............... OS 6C 
1.5 	- 	de 	31 	a 	40 	empregados 	............... 06 72 

em 1.6 	- mais 	de 40 empregados 	............... 07 84 
em 

- 

- Comercac: 

-' 2.1 - Bares eRestaurantes p/rn 2 	....... 0,3 05 

2.2 -Superrnercados pIE' ... ....... 0.5 05 
2.3 - Comércio em geral 	 ...... 0,6 06 
2.4 - Outras atividades p/rn2 ............... 0,5 05 

"3 -.Estabelecjmentos bancirios, de crdito, Li- 
nanciamento e investimento . .......... 10 100 

em 
4 - Hotels, Pensöes e Similares: 

4.1 	- 	at& 	10 	quartos 	...................... 02 20 
4.2 	- 	de 	11 	a 	20 quartos 	.................. 03 30 
4.3 	- 	mais 	de 	20 	quartos 	.................. 04 40 

em 4.4 	- 	pot 	apartamento 	..................... 0.5 05 
em 4.S - motels por apartamentoou quarto 04 40 

5 - hepresentaçöes cornercials autonomos, corn- 

totes. despachantes. agentes I proostos em 
geral..................................... 0 2 



20 I 200 

05 50 

0]. 10 

02 20 
03 30 
04 40 

02 20 

03 30 
04 40 
20 200 

4 

C' 

C' 

C' 

C' 

I-' 

ANEXO IV 
C' 

C'6 - Profissionais aut&nomos ($10 incluidos em outro 
r 

 
item desta tabela) 

C' 

7 - Casas de Loterias .............................. 

7.1 - Outros sortetor ......................... 

C'8 - Oficina de concertos em geral 
8.1 - ati S empregados ........................ 
8.2- de 6 a 10 empregados .................... 

8.3 - de 11 a 15 enpregados ................... 

8.4 - de 16 a 20 empregados .......... . 
• 	8.5 - mais de 20 empregados ................... 

C'9 - Postos de serviços para veiculos .............. 
C' 

,40- Depósitos de iniiainiveis, exolosivos e sitiares 

'l.l - Tinturariaselavandeflas ...................... 

- Saiöes de engraxate ............................ 

r13 - Estabelecimentos de baithos, duchas, rnassagens,gi 
n6sticas C congineres ....................... 

- Barbearias e salöes de beleza, pot cadein 

e-iS Ensino de qualquer gnu ou natureza, por saD de 
•aui 	... . ... .. .... S.. ............. 

Estabelecimentos hospita3.ares: 
16.1 - corn ati 10 leitos ....................... 

• 	16.2 - de 11 a 20 leites ....................... 

C' 	
16.3-mais de 20leitos ....................... 

- Laborat6rios de an1ises clinicas .............. 

18 - Diversöes Püblicas: 
18.1 - Cinemas e Teattos com ad 50 lugares 
18.2 - Cinemas e Teatros corn mais it SO lugares. 
18.3 - Restaurantes dançantes, boates. etc. ..... 
18.4 - Bilbares e quaisquer outros jogos de mesa 

- 	18.4.1 - Estabelecjmentos corn ate 3 mesas 
18.4.1 - Estabelecimentos corn rnais de 3 

mesas .......................... 

lies UF/ano 

02 	20 

10 	100 	- 
20 	200 

C 

02 	20 
03 	30 
04 	40 
OS 	SC. 
10 	JOC 

15 	150 

20 	200 

02 	20 

01 	10 

10 	100 

20 	200 



UF/més UF/anc 

18.$ - Bolithes, pot pista 	 . .. 	 . 10 100 

18.6 - Bxposiçöes, feiras de amostras e querine- 

ses . 	................................... os SO 

18.7 - Circos e parques de diversöes 	......... 05 SC 

18;8 - Ouaisquer outros esoecticulos oti diver - 
söes 	....... . ..... 20 200 

- Empi!eiteiras e 	incorporadoras 	.................. - 	is iso 

- Agropecuaria: 
20.1 - atg 	& empregados 	........... 01 ic 
20.2 	- de 	6 	a 10 empregados 	............ 0-3 3€ 

20.3 - de 	11 	a 	20 	empregados 	................... 05 SC 
20.4 	- de 	21 	a 	30 	enipregados 	................... 07 70 

• 20.5 - mais 	de 	30 	einpregados 	................... 10 lOt 

fli - Demais atividades sujeitas i.licenga de localiza 
çioefuncionaiuento .............. 10 100 

pm - 

pm- - 
1- 

pm 

pm 

pm - 

pm 

pm 

pm 

pm - 

pm 

pm 

pm 

pm - 



ANEXO V 

Tabela Para cobrança da Taxa de Licença. relativa 

tThsionaSento 4e estabeiclinentos em horIrio especial. 

4 

W.F.M. 
QUANTI DADE 

r - Para prorrogação de horIric 

I - Ati as 22:00 horas 	 01 

15 

50 

II - Alin das 22:00 lions 	 02 

30 

100 

2 - Paraa antecipacio de horiric - 

- 	 01 

l5 

so 

C., 

C., 

C, 

C.' 

o fun- 

Wow 

odia 

omes 

cano 

o dia 

to TD&s 

to ano  

U 

 

- 

odia 

Ones 

:o ano 



ANEXO 	V 
p.' 

Tabela pa cobraça de laxa de Licença relative a veicul 
depublicidade em geral. 

1W/mis UF 

1 ' Publicidade afixada na parte externa on intern 
tTh de estabelecimentos industrials, comerciajs, a- 
'' gropectirios. de nrestaçio de servicos e outros 
"nor unidadedeanüncio ........................ OS 

2"—ub1jcidade no interior de veiculos de usa 136 - 
biico nit' destinados a publicidade coma rano de 
neg6cio. DOT unidade de anüncio 	............... OS 

3 ,. Publicidade sonora, par qualquer meio, pot anü- 
do ................................... ........ 01 

4,. PublicHade escrita em veiculos destinados 	a 
quaiqucr modalidade de pubiicidàde - pot veicul.o 

5,-, Publicidade em cinemas,teatros. boates e simile 
r res, par meio de projeçio de fumes ou diapositi 
' vos, 	pot 	a.niicio ............ ................ .1... 05 

6'j'ub]jcidade co]ocada em terrenos, campOs de es - 
" portes, clubes. associaçBes. qualquer qse seja c 

istena de colocaçio. desde qua visivel de quais. 
-quer vias on logradouros publicos, inclusive as 
rodovias. estradas e caminhos municipais. por a- 
nulIcio . .......................... .. ..s.- ..-..... 

7,Publicidade em 5ornais. revistas e prédios loca- 

,.. 1S. 	DOT 	anGcio. 	............................ 02 

8,.ç Publicidade em televisão local. oo anüncio 01 

9,.-çQualquer outro tipo de publicidade faa constante 

,— dos itens anteriores, poranüntic .............. 05 

p.' 

Es' 

C' 

C' 

atto 	— 

10 

C 

C 

U 

ci 

C 

U 
C 



ANEXO 	VII 

-4 

Tabela pan cobrança da Tan de Licança relativ 

çio de obras, arruarnentos e loteamentos. 
pm UP 

:r' 1 - APROVAçAO DE PROJETOS - nor pavirnento 	........... 1 

H 2 - ALTERAcAO DE PROJETO APROVADO - pot pavimento 0 

3 - coNsTRucAo: - 

a) - Edificaçao de 	(1) 	pavimento, por in 	........ 0 

b) - Edificaçio corn doispavirnentos, porJ 

c) - Edificaçäo corn mats tie dots pavxmentos. 	pot 

S - 

	

.........................................  
d) - DeDedéncias em predios residëncias 

- 	 Madeira,- 	pot 	in 	.......................... 0. 
- 	 .A1venaria, 	nor -m 	........................ C. 

el - Dependincias em quaisquer outros nrdios,por 

- 	 BaTTaCOeS 	................................ 0 

GalDoes 	.................. U 

- Marquises, 	cobertas e Tapumes 	........... 0. 

4 - REE0NsTRUcOES. REFORMAS, REPAROS, pot Davirnento 1 

S.- 	DE40LIcOES, 	por rn 2 	.......................  ....... a 

a execu 

is tJF/ano 

bC 

50 

5 	05 

1 	10 

2 	20 

1 	01 
5 	05 

05 
10 

100 

10 

S - flRUAMENTOS, por quadras. exciuldas as ireas ties- 
tinadas a vias e logradouros püblicos ............. a: 	I I 

7 - LOTEAII4ENTOS: 
- corn ate 10 lotes, exciuldas as areas lntina4as 
a vias e bogradouros püblicos e que sejam doe - 
dos so rnanicfpio, pot tote ............_a.- .-......-  - 	 20 

- earn inais de 10 lotes, exciuldas as ircas desti-
nadas a vias e logradouros piThilcos e quesejarn 

doados aornunicipio, pot lote ................. 40 



ANEXO VIII 

Tabela paza cobrança de Taxa de Licenca relativa ao abate 

de aniinais. 

Nümero do UF? 

(p7cabeca: 

ANIMAlS: 

bovine. Vacuu. ou Bubalinc 

Ovine H 
Caprine 

Suinc UT 

Eauinc 

Aves 

0:05 



ANEXO U 

Tahela para cobrança de Tan de Licença, 
çio de terranos on tias e logradouros piiblicos. 

I - Para feirantes: 
.1 nor dia . . . ... . ...................01 up 

1.2 por mës ..........................10 UF]' 

3.3 pot ano . .........................100 UFN 

2 - Para Veicu3os - licença anual: 

2.1. carrospesados 	............... 	S0Ufl 
2:2.. caminhóes ou6njbus ............. 100IJFN 
2.3.utilitirjos ................... 	SCUEM 
2.4. reboqiies ........................ 	30- UFY1 

3 - Pan barraquinhas ou quiosques' 
3.1.—par dia .... .. ...................03 tyFM 
3.2. pot mes .... ... ......... . .......30UPy 
3.3. por ano ...........................300 IJF) 

4 - Demais pessoas qua ocupem irea em terrenos ma vias 
ros püblicos: 

4.1. por dia ..........................03 IJPR 
4.2. pot mes ................... 30 1JF14 
4.3. pot ano .........................300 UPI4 

iva a ocupa - 

logradou- 



ESTADO DO PARA 	 0 GE 

Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras 
GABINETE DO PREFEITO 

Santa Maria das Barreiras 
	

Pará 

i lei de U2  027/89, qo 1nct.tt4 o kUa 	i- 

butxio 	ic1, ci 	a tcis as conoorto 1c 7ztrv.dao o Tontec 

• _, 	io r.xunicCrio, 

o -rtLp 7: 

11I - lUem obridoe a ror a taxa de ecnswmrw E o 

Co iTrtraLL o Iontc, GE 7tc1oc âe ca 	quo tza p1.c tra 

u .'Odd-Aac do 

	

	icLio, lim Cu o cc _=pAetilrios 1O eao do 

jeia abci.o: 

a) 02 (.oi) oixo 	- 1.3 	/eu 
b) 03 (tei) cio - 2 	%ra 

c) Eeboq 	 - 4 U% 

d) -;.-..3ha- 100 	/alo 

e) oi&1ec z.cia ae 1.00O1a- 200 tY*Vaao 

Mite a Lioaiço do t' to 1cste oder i-oicr eeui 

o dic.to dao 	tAd 

 

poz,  que vorn 	3CO cus- 

frtOCj.1'iC1 a oflCi. quo ja iàim & 

slaim testMda, b& do es ci-lar alto 	 qua vicbilio i cria - 

10 rccurcioo deDthiaao I. cosa nq das T3tradv.s e cmtco do ii- 

çic c. 	o 	o..ei aab&, vivn m couiçöc' 


