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EST ADO DO CEA RA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO 

LEI N° 011/00 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2000. 

lnstitui o C6digo Tributario do Municipio de Saboeiro e da outras 
providencias. 

Faco saber que a Camara Municipal de Saboeiro, no uso de suas atribuicoes legais, aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 

DISPOSl(:AO PRELIMINAR 

Art. 12 - Esta Lei lnstitui o Codigo Tributario do Municlpio de Saboeiro com base na 
Constituicao Federal, na Constituicao Estadual, na Lei Organica do Municipio, e ajustando-se a Emenda 
Constitucional n2 3, e as Medidas Provisorias 1171 /95 e 1488-13/96, dispondo sobre os fatos geradores, 
aliquotas, contribuintes, lancamentos, arrecadacao, base de calculo de cada tributo devido ao Municlpio, 
disciplinando a aplicacao de penalidades, concessao de isencoes, reclamacoes, os recursos e definindo as 
obrigacoes principais e acessorias ea responsabilidade dos contribuintes. 

Art. 22 - Sao aplicadas as relacoes entre a fazenda municipal e os contribuintes, as normas 
gerais do direito tributario, constantes da Constituicao Federal, do C6digo Tributario Nacional, da Legislacao 
Estadual, no limite de sua competencia, a Lei Organica do Municipio de Saboeiro ea Legislacao posterior que 
venha modifica-lo. 

LIVRO PRIMEIRO 

P ARTE ESPECIAL - TRIBUTOS 

Art. J2. - Alem dos tributos que vierem a ser criados ou transferidos a sua competencia, 
constituem receita do Municipio a proveniente dos seguintes tributos: 

I - IMPOSTOS: 

a) sobre a propriedade predial e territorial urbana; 
b) sobre services de qualquer natureza; 
c) sobre a transmissao inter vivos de bens imoveis. 

II - TAXAS: 

a) as de utilizacao efetiva ou potencial de services publicos municipais especificos e 
divisiveis prestados ao contribuinte ou posto a sua disposicao: e 

b) as decorrente do exercicio pelo poder de policia do municipio. 

III - CONTRIBUI<;:AO DE MELHORIA. 

Paragrafo unico - Decorrente de obras publicas, Alem dos tributos constantes neste codigo, 
constitui ainda receita do Municipio de Saboeiro, as transferencias constitucionais e legais, e outros recursos 
recebidos de pessoas de Direito Publico ou Privado, conforme definido em regulamento. 
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TiTULO I 

IMPOSTOS 

CAPiTULO I 

IM POSTO SOHRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 

SE<;:AO I 

Fato Gerador e Incidencia 

Art. 4.2. - A hip6tese de incidencia do imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana e 
a propriedade, o dominio util ou a posse do bem im6vel, por natureza ou acessao fisica localizado na zona 
urbana do Municfpio. 

-Paragrafo unico - 0 fato gerador do imposto ocorre anualmente, no dia primeiro de janeiro de 
cada exercicio financeiro. 

Art. 5.2. - Para os efeitos deste imposto, considera-se zona urbana a definida e delimitada em 
lei municipal onde existam, pelo menos dois dos seguintes melhoramentos, construidos ou mantidos pelo 
Poder Publico: 

I - meio fio, calcamento, canalizacao de aguas pluviais; 
11 - abastecimento de agua; 

II I - sistema de esgotos sanitaries; 
IV - rede de ilurninacao publica, com ou sem posteamento para a distribuicao domiciliar. 

§ 1.2. - Consideram-se tambem zona urbana as areas urbanizaveis ou de expansao urbana, 
detinidas e delimitadas em lei municipal, constantes de loteamentos aprovados pelos orgaos competentes e 
dcstinados a habitacao, a industria ou ao cornercio, mesmo que localizado fora da zona referida neste artigo. 

§ 2.2. - 0 lmposto Predial e Territorial Urbano incide sobre o im6vel localizado dentro da zona 
urbana, independentemente de sua area ou do seu destino . 

• Art. 6.£ - 0 bem im6vel para efeitos deste imposto sera classificado como terreno ou predio. 

§ 1.2. - Considera-se terreno o bem im6vel: 

a) sem edificacao; 
b) em que houver construcao paralisada ou em andamento; 
c) em que houver edificacao interditada, condenada, em ruina ou em dernolicao; 
d) cuja construcao seja de natureza ternporaria ou provis6ria. 

§ 2.2. - Considera-se predio o bem im6vel no qual exista edificacao utilizavel para habitacao ou 
para o exercfcio de qualquer atividade, seja qual for a sua denominacao, forma ou destino, desde que niio 
compreendida nas situacoes do paragrafo anterior. 

Art. 7.2. - A incidencia do imposto independe: 

I - da legitimidade dos titulos de aquisicao da propriedade, do dominio util ou da posse do 
bem im6vel; 

II - do cumprimento de quaisquer exigencies legais, regulamentares ou administrativas 
relativas ao bem im6vel. 
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SE<;:AO II 

Sujeito Passivo 

Art. 8.2. - Contribuinte ou responsavel do imposto e o proprietario do im6vel, o titular de seu 
dominio (1til,�ou o seu possuidor a qualquer titulo. 

§ 1.2. - Sao responsaveis pelo pagamento do imposto, alern do contribuinte definido neste 
artigo: 

I - o titular do direito de usufruto, de uso ou habitacao; 
II - o compromissario comprador: 

111 - o comodatario ou credor anticretico. 

§ 2.2. - 0 proprietario do predio ou o titular de seu dominio util e solidariamente responsavel 
pelo pagamento do imposto devido pelo titular de usufruto, e de uso ou habitacao. 

§ 3� - 0 promitente vendedor e solidariamente responsavel pelo pagamento do imposto devido 
comprornissario comprador. 

SE<;:AO Ill 

Base de Calculo e Aliquota 

Art. 9.2. - A base de calculo do imposto e o valor venal do im6vel. 

Paragrafo unico - Para os fins deste artigo, considera-se valor venal: 

I - no caso de terrenos nao edificados, em construcao, em ruinas ou em demolicao, o valor da 
terra nua; 

11 - nos demais casos o valor do terreno e da edificacao, considerados em conj unto. 

Art. 10 - 0 valor venal do im6vel sera conhecido: 

I - tratando-se de predio, pela multiplicacao do valor do metro quadrado de cada tipo de 
edificacao, aplicados os fatores corretivos dos componentes da construcao, pela metragem 
da construcao, somado o resultado ao valor do terreno, observado no Anexo I deste 
C6digo e conforme regulamento; 

11 - tratando-se de terreno, levando-se em consideracao as suas medidas, epl icados os fatores 
corretivos, observado no Anexo I deste C6digo e conforme regulamento. 

§ j.Q.. - Na apuracao do valor do metro quadrado de construcao o Prefeito Municipal ou a 
Cornissao de-Avaliacao especialmente designada para tal fim, devera observar os seguintes criterios: 

I - o preco medic da construcao civil por metro quadrado no exercfcio anterior ao do 
lancamento; 

11 - os services publicos ou de utilidade publica existentes nas vias, logradouros publicos ou 
adjacencias; 

111 - declaracao do contribuinte, nao impugnada pelo Fisco e decisoes judiciaries passadas em 
julgado. 

§ 2.2. - Em relacao ao valor do metro quadrado de terreno, observara o seguinte: 

I - o preco medic dos terrenos pr6ximos, nas ultimas transacoes imoblliarias de compra e 
venda ou constantes do cadastro imobiliario; 

11 - os fatores indicados nos incisos 11 e 111 do paragrafo anterior. 
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§ J.2. - Quando num mesmo terreno houver mais de uma unidade aut6noma edificada, sera 
calculada a fracao ideal do terreno, conforme regulamento. 

Ari. 11 - Quando nao forem objeto da utilizacao prevista no artigo anterior, os valores venais 
dos im6veis poderao ser atualizados por ato do Poder Executivo, pelo mesmo indice oficial em que for 
apurada a inflacao no periodo de O 1 de janeiro a 31 de dezembro do exercicio anterior. 

Art. 12 - Para calculo do impasto, serao utilizadas as seguintes aliquotas: 

Terreno 1,00% 
Predio 0,50% 
Gleba 0,40% 

I - I % (um por cento ), tratando-se de terreno, segundo a definicao feita no § 1.2. do artigo 6.£ 
deste C6digo; 

II - 0,50 % (meio por cento ), tratando-se de predio; 
Ill - 0,40 % (zero virgula quarenta por cento), para os imoveis em areas urbanizadas ou 

urbanizaveis do municipio, com area superior a 5.000m2 (cinco mil metros quadrados). 

Paragrafo unico - Entende-se por gleba, a porcao de terra continua situada na zona urbana ou 
urbanizavel do municipio, com area superior a 5.000m2 (cinco mil metros quadrados). 

SE<;AO IV 

Cadastro Imobiliario Fiscal 

Art. 13 - A inscricao no Cadastro Imobiliario Fiscal sera promovida pelo Contribuinte ou 
Responsavel na forma e nos prazos regulamentares, ainda quando seus titulares nao estiverem sujeitos ao 
impasto. A inscricao de cada im6vel sera feita separadamente, embora pertencendo a um mesmo contribuinte. ,, 

Paragrafo unico - Nos termos do inciso VI do artigo 134 do Codigo Tributario Nacional, ate o 
dia IO (dez) de cada mes os serventuarios da justica enviarao ao Cadastro lmobiliario Fiscal, conforme 
modelos regulamentares, extratos ou comunicacoes de atos relatives a im6veis, inclusive escrituras de 
enfiteuse, anticrese, hipoteca, arrendamento ou locacao, bem como as averbacoes, inscricoes ou transcricoes 
realizadas no mes anterior. 

Art. 14 - Fica o contribuinte obrigado a requerer sua inscricao no Cadastro Fiscal Irnobiliario 
no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da convocacao feita pela Prefeitura ou da posse do imovel a qualquer 
titulo. 

Paragrafo unico - As construcoes ou edificacoes realizadas, sem a devida licenca, ou em 
desacordo com as normas tecnicas, serao mesmo assim inscritas e lancadas para os efeitos tributaries. 

Art. 15 - Os contribuintes que apresentarem na inscricao inforrnacoes falsas, erros ou 
omissoes serao equiparados aos que nao se inscreveram podendo em arnbos os casos serem inscritos de oficio. 
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SE<;AO V 
Lancarnento 

Art. 16 - 0 lancamento do imposto sera anual e feito pela autoridade administrativa a vista dos 
elementos constantes do Cadastro Imobiliario Fiscal, quer declarados pelo contribuinte, quer apurados pelo 
Fisco. 

Paragrafo unico - Na impossibilidade de obtencao de dados exatos sobre o im6vel ou de 
elementos necessaries a fixacao da base de calculo do imposto, o lancarnento sera efetuado de oficio, com 
base nos elementos de que dispuser a Adrninistracao, arbitrados os dados fisicos do im6vel, sem prejuizo de 
outras comunicacoes ou penalidades. 

Art. 17 - Cada im6vel ou unidade imobiliaria independente, ainda que contiguo, sera objeto de 
lancamento isolado, que levara em conta a sua situacao a epoca da ocorrencia do fato gerador e reger-se-a 
pela Lei entao vigente ainda que posteriormente modificada ou revogada. 

Paragrafo unico - 0 lancamento do imposto de cada exercicio corresponde ao fato gerador 
ocorrido em 1.2. (primeiro) de janeiro. 

Art. 18 - 0 lancamento sera feito no nome do proprietario, titular do dominio util, ou 
possuidor do "im6vel. 

Paragrafo unico - Na hip6tese de condorninio, o imposto podera ser lancado em nome de um, 
de alguns ou de todos os co-proprietaries. Em se tratando porem, de condorninio cujas unidades, nos termos 
da Lei civil constituem propriedades autonomas, o imposto sera lancado em nome individual dos respectivos 
proprietaries das unidades. 

Art. 19 - 0 lancamento do imposto nao implica em reconhecimento da legitimidade da 
propriedade, do dominio util ou da posse do im6vel. 

Art. 20 - As reclamacoes contra lancarnento deverao ser feitas ao setor fazendario atraves de 
requerimento por escrito, conforme regulamento. 

Art, 21 - A revisao de lancamento sera feita sempre que o contribuinte verificar erros nos 
valores lancados e devera requerer por escrito, conforme regulamento. 

SEC:::AO VI 

Arrecadacao 

Art. 22 - 0 imposto sera pago em cota unica ou parceladamente, na forma e prazos definidos 
em regulamento. 

§ 1.2. - 0 contribuinte que optar pelo pagamento em cota unica gozara do desconto de 30 % 
( trinta por cento ). 

§ 2.2. - No caso de pagamento parcelado, o contribuinte nao tera direito ao referido desconto do 
paragrafo anterior. 

§ 3.2. - 0 pagamento das parcelas vincendas s6 podera ser efetuado ap6s o pagamento das 
parcelas vencidas. 

Art. 23 - Quando o adquirente de posse, dominio util ou propriedade do bem im6vel ja 
lancado for pessoa imune ou isenta, vencerao antecipadamente as prestacoes vincendas relativas ao imposto 
parcelado, respondendo por elas o alienante, ressalvado o disposto no inciso Ill do paragrafo unico do artigo 
26. 
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SE<;::AO VII 

Infracoes e Penalidades 

Art. 24 - Serao punidos com multa da 50 % (cinqiienta por cento) sobre o valor do imposto 
calculado com base nos dados corretos do im6vel as seguintes infracoes: 

I - o nao comparecimento do contribuinte a Prefeitura para solicitar a inscricao do im6vel no 
cadastro fiscal imobiliario ou a anotacao de suas alteracoes, no prazo de 20 (vinte) dias a 
contar do surgimento da nova unidade ou das alteracoes ja existentes; 

II - erro ou omissao dolosos, bem como falsidade nas informacoes fornecidas para inscricao 
ou alteracao dos dados cadastrais do im6vel. 

Art. 25 - A falta de pagamento do imposto nos vencimentos fixados nos avisos de lancamento, 
sujeitara o contribuinte a multa de 0,30 % (zero virgula trinta por cento) sobre o valor do tributo por cada dia 
de atraso, ate o limite de 20 % (vinte por cento), mais acrescirno de juros de mora de I % (um por cento) ao 
mes e mais correcao de acordo com a taxa selic, inscrevendo-se o debito a credito da Fazenda Municipal, ap6s 
seu vencimento como Divida Ativa, para cobranca judicial. 

SE<;::AO VIII 

lseneoes 

Art. 26 - Sao isentos do pagamento do irnposto, sob a condicao de que cumpram as exigencias 
legais, os prqprietarios, titulares de dominio util que tenham cedido ou venham a ceder im6vel gratuitamente 
para uso exclusivo da Uniao, Estados ou Municipios, ou suas autarquias abrangendo a isencao apenas a parte 
cedida. 

Paragrafo unico - As isencoes de que trata o caput deste artigo, poderao ser estendidas, as 
situacoes abaixo definidas na forma do regulamento deste c6digo: 

I - os im6veis cujo valor do imposto seja igual ou inferior a 5 (cinco) UFIR; 
II - pertencentes a sociedades civis, sem fins lucrativos e destinados ao exercicio de atividades 

culturais, recreativas ou esportivas; 
Ill - os declarados de utilidade publica, para fins de desapropriacao, correspondente a parcela 

atingida pela mesma, no momento em que ocorrer a posse ou a ocupacao efetiva, pelo 
poder desapropriante; 

IV - pertencente a particular, quando a fracao for cedida gratuitamente para uso da Uniao, 
Estado, Municipio ou suas autarquias; 

V - pertencente a viuva, ex-combatente, militares na reserva, orfao, aposentado, idosos com 
mais de 60 (sessenta) anos, portadores de doencas incuraveis, invalidos para o trabalho em 
caracter permanente. Desde que possua um s6 im6vel e nele resida. E que tenha renda 
mensal igual ou inferior a 2 (dois) salaries mini mos; 

� VI - pertencente a funcionario publico municipal, ativo ou inativo. Desde que possua um so 
im6vel e nele resida; 

VI I - cujo valor do imposto seja inferior ao custo anual do seu lancarnento, definido em 
regulamento. 
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SE<;AOIX 

Planta Generica de Valores 

Art. 27 - 0 Prefeito Municipal, podera constituir uma Comissao de Avaliacao de lrnoveis, 
composta por 5 (cinco) membros, conforme regulamento. 

Art. 28 - 0 disposto no artigo anterior vigorara para fins de lancamento e avaliacao dos 
irnpostos constantes nas alfneas "a" e "c" do inciso I do artigo 3� deste C6digo. 

Art. 29 - A apuracao do valor venal, para fins de lancamento do lrnposto Predial e Territorial 
Urbano, sera feita conforrne o Anexo I deste C6digo. 

Art. 30 - Os valores unitarios por metro quadrado de construcao e de terreno serao 
determinados.em funcao dos seguintes elementos, tomados em conj unto ou separadarnente: 

I - precos correntes das transacoes e das ofertas a venda no mercado irnobiliario; 
11 - custos de reproducao; 

111 - locacoes correntes; 
IV - caracteristicas da regiao em que se situa o imovel; 
V - outros dados informativos tecnicarnente reconhecidos. 

Paragrafo unico - Os valores unitarios, definidos como valores medics para locais e 
construcoes, serao atribuidos: 

I - a quadras, a quarteiroes, a logradouros; 
11 - a cada urn dos padroes previstos para os tipos de edificacoes indicados no Anexo I deste 

Codigo, relativo as construcoes. 

A11. 31 - Na determinacao do valor venal nao serao considerados: 

I - o valor dos bens moveis, mantidos em carater permanente ou temporario no imovel, para 
efeito de sua utilizacao, exploracao, embelezamento ou comodidade; 

� 11 - as vinculacoes restritivas do direito de propriedade e o estado de cornunhao. 

Art. 32 - No calculo do valor de terreno, no qual exista predio em condominio, alem dos 
fatores de correcao aplicaveis, sera utilizada, corno fator, a fracao ideal correspondente a cada unidade 
aut6noma. 

Art. 33 - 0 valor do im6vel construido sera apurado pela soma do valor do terreno com o 
valor da construcao. 

Art. 34 - As disposicoes constantes nesta Secao sao extensivas aos irn6veis localizados nas 
areas urbanizaveis e de expansao urbana. 

Paragrafo unico - 0 Chefe do Executive, estabelecera por Decreto, a inclusao, a exclusao e a 
pontuacao dos itens constantes no anexo I, deste Codigo, com o objetivo, de ajusta-lo ao cadastro tecnico do 
Municipio de Saboeiro. 
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CAPITULO II 

IMPOSTO SOBRE SERVl<;O DE QUALQUER NATUREZA 

SE<;AO I 

Fato Gerador e Incidencia 

Art. 35 - 0 lmposto Sobre Services de Qualquer Natureza, tern como fato gerador a prestacao 
de services constantes na Lista do artigo 37, por empresa ou profissional autonomo, independentemente: 

I - da existencia de estabelecimento fixo; 
II - do resultado financeiro do exercicio da atividade; 

Ill - do cumprimento de qualquer exigencia legal ou regulamentar; 
JV - do pagamento ou nao do preco do service no mesmo mes ou exercicio. 

Art. 36 - Para os efeitos de incidencia do imposto, considera-se local da prestacao do service: 

I - o do estabelecirnento prestador; 
11 - na falta de estabelecimento, o do domicilio do prestador; 

II I - o local da obra, no caso de construcao civil. 

Art. 37 - Sujeitam-se ao imposto os services de: 

• 0 I - Medicos, inclusive analises clinicas, eletricidade medica, radioterapia, ultra-sonografia, 
radio logia, tomografia e congeneres. 

02 - Hospitais, clinicas, sanat6rios, laborat6rios de analise, ambulatories, prontos-socorros, 
rnanicomios, casas de saude, de repouso e de recuperacao e congeneres. 

03 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, semen e congeneres. 

04 - Enfermeiros, obstetras, ortopticos, fonoaudiologos, proteticos (pr6tese dentaria), 

05 - Assistencia medica e congeneres previstos nos itens 1, 2 e 3 desta Lista, prestados atraves 
de pianos de medicina de grupo, convenios, inclusive com empresas para assistencia a 
empregados. 

06 - Pianos de saude prestados por empresas que nao estejam incluidas no item 5 desta Lista e 
que se cumpram atraves de services prestados por terceiros, contratados pela empresa ou 
apenas pagos por esta mediante indicacao do beneficio do piano. 

07 - Medicos veterinaries. 

08 - Hospitais veterinaries, clinicas veterinarias e congeneres. 

09 - Guarda, tratamento, amestramento, adestramento, ernbelezamento, alojamento, e 
congeneres, relativos a animais. 

IO - Barbeiros, cabeleireiros, manicuros, pedicures, tratamento de pele, depilacao e 
congeneres. 

11 - Banhos, duchas, saunas, rnassagens, ginasticas e congeneres. 

12 - Varricao, coleta, remocao e incineracao de lixo. 
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13 - Limpeza e dragagem de portos, rios e canais. 

14 - Limpeza, manutencao e conservacao de im6veis, inclusive vias publicas, parques e 
jardins. 

15 - Desinfeccao, imunizacao, higienizacao, desratizacao e congeneres. 

16 - Controle e tratamento de etluentes de qualquer natureza e de agentes ffsicos e biol6gicos. 

17 - lncineracao de residuos quaisquer. 

18 - Limpeza de chamines, 

• 19 - Saneamento ambiental e congeneres. 

20 - Assistencia tecnica, 

21 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta Lista, 
organizacao, prograrnacao, planejamento, assessoria, processamento de dados, consultoria 
tecnica, financeira ou administrativa. 

22 - Planejamento, coordenacao, programacao ou organizacao tecnica financeira ou 
adm inistrativa. 

23 - Analise, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e inforrnacoes, coleta e processamento 
de dados de qualquer natureza. 

24 - Contabilidade, auditoria, guarda-livros, tecnicos em contabilidade e congeneres, 

25 - Pericias, laudos, exames tecnicos e analises tecnicas. 

26 - Traducoes e interpretacoes. 

27 - Avaliacao de bens. 

28 - Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congeneres. 
29 - Projetos, calculos e desenhos tecnicos de qualquer natureza. 

30 - Aerofotogrametria (inclusive interpretacao ), mapeamento e topografia. 

31 - Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de construcao civil, de obras 
hidraulicas e outras obras sernelhantes, respectiva engenharia consultiva, inclusive 
services auxiliares ou complementares (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas 
pelo prestador dos services, fora do local da prestacao dos services, que fica sujeito ao 
ICMS). 

32 - Dernolicao. 

33 - Reparacao, conservacao e reforma de ediflcios, estradas, pontes e congeneres (exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos services, fora do local da 
prestacao dos services, que fica sujeito ao ICMS). 

34 - Pesquisa, perfuracao, cirnentacao, perfilagem, estimulacao e outros services relacionados 
com a exploracao e explotacao de petr6leo e gas natural. 

35 - Florestamento e reflorestamento. 
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36 - Escoramento e contencao de encosta e services congeneres. 

37 - Paisagismo, jardinagem e decoracao ( exceto o fornecimento de mercadorias, que fica 
sujeito ao ICMS). 

38 - Raspagem, calafetacao, polimento, lustracao de pisos, paredes e divisorias, 

39 - Ensino, instrucao, treinamento, avaliacao de conhecimento de qualquer grau ou natureza. 

40 - Planejamento, organizacao e administracao de feiras, exposicoes, congressos e 
congeneres. 

41 - Organizacao de festas e recepcoes "buffet" (exceto o fornecimento de alirnentacao e 
bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 

42 - Adrninistracao de bens e negocios de terceiros e de congeneres. 

43 - Administracao de fundos rnutuos (exceto a realizada por instituicoes autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central). 

- 44 - Agenciamento, corretagem ou interrnediacao de cambio, de seguros e de pianos de 
previdencia privada. 

45 - Agenciamento, corretagem ou intermediacao de titulos quaisquer (exceto os services 
executados por instituicoes autorizadas a funcionar pelo Banco Central). 

46 - Agenciamento, corretagem ou interrnediacao de direitos da propriedades industrial, 
artistica ou literaria. 

47 - Agenciamento, corretagem ou intermediacao de contratos de franquia (franchising) e de 
faturamento (factoring). Excetuam-se os services prestados por instituicoes autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central. 

48 - Agenciamento, organizacao, promocao e execucao de programas de turisrno, passeios, 
excursoes, guias de turismo e congeneres. 

49 - Agenciamento, corretagem ou interrnediacao de bens moveis (inclusive propaganda e 
publicidade) e imoveis nao abrangidos nos itens 44, 45, 46, 47 e 48. 

50 - Despachantes. 

5 I - Agente de propriedade industrial. 

52 - Agente de propriedade artistica ou literaria. 

53 - Leilao. 

54 - Regulacao de sinistro coberto por contratos de seguros; inspecao, avaliacao de riscos para 
a cobertura de contratos de seguros; prevencao e gerencia de riscos seguraveis, prestados 
por quern nao seja o proprio segurado ou companhia de seguros. 

55 - Armazenamento, deposito, carga, descarga, arrumacao e guarda de bens de qualquer 
especie (exceto depositos feitos em instituicoes financeiras autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central). 



56 - Guarda e estacionamento de veiculos automotores terrestres. 

57 - Vigilancia ou seguranca de pessoas e bens. 

58 - Transporte, coleta, remessa, entrega de bens ou valores dentro do territ6rio do Municfpio. 

59 - Diversoes Publicas: 

,,, 
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a) cinemas, "taxi-dancings" e congeneres; 
b) bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos; 
c) exposicces com cobranca de ingressos; 
d) bailes, shows, festivais, recitais e congeneres, inclusive espetaculos que sejam tambem 

transmitidos, mediante compra de direitos tanto pela televisao e/ou pelo radio; 
e) jogos eletr6nicos; 
f) competicoes esportivas, destreza fisica (que nao tenham carater amadorista) ou 

intelectual, com ou sem participacao do espectador, inclusive a venda de direitos a 
transrnissao pelo radio e/ou pela televisao; 

g) execucao de musica, individualmente ou por conjuntos. 

60 - Distribuicao e venda de bilhetes de loteria, cartoes, pules ou cupons de aposta, sorteios ou 
prernios. 

61 - Fomecimento de rnusica, mediante transmissao por qualquer processo para vias publicas 
ou ambientes fechados (exceto transmissoes radiof6nicas ou de televisao). 

62 - Gravacao e distribuicao de filmes e video-tapes. 

63 - Fonografia ou gravacao de sons ou ruidos, inclusive trucagem, dublagem e mixagem 
sonora. 

64 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelacao, ampliacao, c6pia, reproducao e 
trucagem. 

Lubrificacao, limpeza e revisao de maquinas, veiculos, aparelhos e equipamentos (exceto 
o fomecimento de pecas e partes que fica sujeito ao ICMS). 

Colocacao de tapetes e cortinas, com material fomecido pelo usuario final do service. 

Producao para terceiros, mediante ou sem encomenda previa de espetaculos, entrevistas e 
congeneres. 

Conserto, restauracao, rnanutencao e conservacao de maquinas, veiculos, motores, 
elevadores ou qualquer objeto (exceto o fornecimento de pecas e partes que fica sujeito ao 
ICMS). 
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69 - Recondicionamento de motores ( o valor das pecas fomecidas pelo prestador do service 
fica sujeito ao ICMS). 

70 - Recauchutagem ou regeneracao de pneus para o usuario final. 

71 - Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagern, 
tingimento, galvanoplastia, anodizacao, corte, recorte, polimento, plastificacao e 
congeneres, de objetos, nao destinados a industrializacao ou comercializacao, 

72 - Lustracao de bens moveis, quando o service for prestado para usuario final do objeto 
lustrado. 
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lnstalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, prestados ao usuario final 
do service, exclusivamente com material por ele fornecido. 

Montagem industrial, prestada ao usuario final do service, exclusivamente com material 
por ele fornecido. 

Copia ou reproducao, por quaisquer processos, de documentos, e outros papeis, plantas ou 
desenhos. 

Composicao grafica, fotocomposicao, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia. 

Colocacao de molduras e afins, encadernacao, gravacao e douracao de livros, revistas e 
congeneres. 
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78 - Locacao de bens m6veis: 

a) arrendamento mercantil (leasing); 
b) demais services de locacao. 

79 - Funerais. 

80 - Alfaiataria e costura quando o material for fornecido pelo usuario final, exceto aviamento. 

81 - Tintutaria e lavanderia. 

82 - Taxidermia. 

83 - Recrutamento, agenciamento, selecao, colocacao ou fornecimento de mao-de-obra, mesmo 
em carater temporario, inclusive por empregados do prestador do service ou por 
trabalhadores avulsos por ele contratados. 

84 - Propaganda e publicidade, inclusive prornocao de vendas, planejamento de campanhas ou 
sistemas de publicidade, elaboracao de desenhos, textos e demais materiais publicitarios 
( exceto sua impressao, reproducao ou fabricacao ). 

85 - Veiculacao e divulgacao de textos, desenhos e outros matenais de publicidade, por 
qualquer meio (exceto em jornais, periodicos, radio e televisao ). 

86 - Servicos portuarios e aeroportuarios; utilizacao de porto ou aeroporto; atracacao, 
capatazia, armazenagem interna, externa e especial, suprimento de agua, services 
acess6rios, movimentacao de mercadorias fora do cais. 

87 - Advogados. 

88 - Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agronornos. 

89 - Dentistas. 

90 - Economistas. 

91 - Psic61ogos. 

92 - Assistentes Sociais. 

93 - Relacoes Publicas. 
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94 - Cobranca e recebimento por conta de terceiros, inclusive de direitos autorais, protestos de 
titulos, sustacao de protestos, devolucao de titulos nao pagos, manutencao de titulos 
vencidos, fornecimento de posicao de cobranca ou recebimento e outros services 
correlatos da cobranca ou recebimento (este item abrange tambern os services prestados 
por instituicoes autorizadas a funcionar pelo Banco Central). 

95 - Instituicoes financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central com os services que 
!hes sao inerentes. 

96 - Transporte de natureza estritamente municipal: 

a) mototaxi; 
b) taxi; 
c) onibus e/ou coletivo; 
d) alternativo e/ou utilitario. 

97 - Hospedagem, (o valor da alimentacao quando incluida no preco da diaria fica sujeito ao 
imposto sobre servicos de qualquer natureza): 

a) em hoteis, moteis e congeneres; 
b) em pousadas, pensoes e congeneres; 
c) casas de massagem e congeneres. 

98 - Distribuicao de bens de terceiros em representacao de qualquer natureza: 

a) representacao comercial de produtos nacionais; 
b) representacao comercial de produtos estrangeiros; 
c) demais casos. 

99 - Fornecimento de trabalho, qualificado ou nao, nao especificados nos itens anteriores. 

Art. 38 - Os services incluidos na Lista do artigo anterior, ficam sujeitos apenas ao imposto 
previsto neste Capitulo, ainda que sua prestacao envolva fornecimento de mercadorias. 

Art. 39 - Sera instituldo o Cadastro Fiscal de Atividades Econornicas. 

SE<;AO II 

Sujeito Passivo 

Art. 40 - 0 contribuinte do imposto e o prestador dos services constante da Lista do artigo 37 
deste C6digo, na forma da Lei Complementar n� 56/87 de 15/12/87: 

I - quando os services a que se refere os itens: I, 4, 7, 24, 51, 87, 88, 89, 90, e 91 da Lista 
anexa, forem prestados por sociedade, esta ficara sujeita ao imposto em relacao a cada 
profissional habilitado, socio empregado ou nao, que preste service em nome da 
sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da Lei; 

II - as informacoes individualizadas sobre service a terceiros, necessaries a comprovacao dos 
fatos, citados nos itens 94 e 95, serao prestados pelas instituicoes financeiras, na forma 
prescrita pelo inciso II do artigo 197 da Lei n� 5.172 de 25 de outubro 1966 (C6digo 
Tributario Nacional). 

Art. 41 - Nao sao contribuintes os que prestem services em relacao de emprego, os 
trabalhadores avulsos, os diretores e membros de Conselho Consultivo ou Fiscal de Sociedade. 
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Art. 42 - Sera responsavel pela retencao e recolhimento do impasto todo aquele que mesmo 
incluldo nos regimes de imunidade ou isencao, se utilizar de services de terceiros, quando: 

I - o prestador do service, sendo empresa, nao tenha fornecido nota fiscal ou outro 
documento permitido, contendo no mlnirno, seu endereco e numero de inscricao no 
cadastro de atividades econornicas; 

11 - o service for prestado em carater pessoal e o prestador, profissional autonomo ou 
sociedade de profissionais, nao apresentar comprovante de inscricao no cadastro de 
atividades econ6micas; 

Ill - o prestador do servico alegar e nao comprovar imunidade ou isencao, 

§ 1.2. - 0 responsavel pela retencao dara ao prestador do service o respectivo comprovante de 
pagamento do impasto. 

§ 2.2. - Para efeito do que preceitua o item 59 do artigo 37 desta lei, o Municipio controlara a 
distribuicao de cartelas e ingressos, mediante autenticacao mecanica ou carimbo por parte do setor 
competente. 

§ 3.2. - 0 descumprimento do paragrafo anterior, implicara em sancoes ou suspensao dos 
referidos eventos, por parte da municipalidade. 

§ 4..2. - Fica o responsavel pelo evento obrigado a prestar conta junto ao Setor Tributario do 
Municipio, atraves de apresentacao de cartelas ou ingressos nao vendidos, para efeito de cornprovacao da 
respectiva receita. 

Art. 43 - A retencao na fonte sera regulamentada por decreto do executivo. 

Art. 44 - Para os efeitos deste impasto considera-se: 
I - empresa - toda e qualquer pessoa juridica que exercer atividade econornica de prestacao de 

service: 
II - profissional aut6nomo - toda e qualquer pessoa fisica que habitualmente e sem 

subordinacao juridica ou dependencia hierarquica, exercer atividade econ6mica de 
prestacao de service; 

111 - sociedade de profissionais - sociedade civil de trabalho profissional, de carater 
especializado, organizada para a prestacao dos services relacionados nos itens; I, 2, 3, 51, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 da Lista do artigo 37 que tenha seu contrato ou ato constitutivo 
registrado no respectivo orgao de classe; 
trabalhador avulso - aquele que exercer atividade de carater eventual, isto e, fortuito, 
casual, incerto, sem continuidade, sob dependencia hierarquica, mas sem vinculo 
empregaticio; 
Trabalho pessoal - aquele, material ou intelectual, executado pelo proprio prestador, 
pessoa fisica; nao o desqualifica nem descaracteriza a contratacao de empregados para a 
execucao de atividades acessorias ou auxiliares nao componentes da essencia do service: 
estabelecimento prestador - local onde sejam planejados, organizados, contratados, 
administrados, fiscalizados ou executados os services, total ou parcialmente, de modo 
permanente ou temporario, sendo irrelevante para a sua caracterizacao a denominacao de 
sede, filial, agencia, sucursal, escritorio, loja, oficina, matriz ou quaisquer outros que 
venharn a ser utilizadas. 

Art. 45 - Fica instituida a Nota Fiscal Avulsa de Services, conforme o Regulamento deste 
Codigo, a ser emitida exclusivamente pelos agentes do Fisco Municipal, nas prestacoes de services nas 
seguintes hip6teses: 

I - quando for prestado services por pessoa fisica; 
11 - quando for prestado services por pessoa juridica, nao inscrita no cadastro de prestadores 

de services; 
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Ill - quando se proceder a complementacao de ISS de Nota Fiscal ordinaria; 
IV - qualquer caso em que nao se exigir a Nota Fiscal pr6pria, inclusive nas prestacoes de 

services realizadas por nao contribuintes de ISS; 
V - quando os services forem prestados diretamente a Prefeitura Municipal de Saboeiro por 

pessoa juridica, mesma inscrita no Cadastro de Prestadores de Services, se o Imposto 
Sohre Services de Qualquer Natureza, for recolhido aos cofres da Prefeitura Municipal de 
Saboeiro. 

Art. 46 - A Nota Fiscal Avulsa de Services sera emitida no minimo em 4 (quatro) vias, com os 
seguintes destinos: 

I - a primeira e a segunda vias destinam-se ao contratante do service; 
II - a terceira via destina-se ao prestador do service; 

Ill - a quarta via e fixa no bloco para controle do Fisco Municipal. 

Art. 47 - Havendo destaque do lmposto Sobre Services de Qualquer Natureza na Nota Fiscal 
Avulsa de Services, esta somente produzira efeitos ficais se acompanhada do Documento de Arrecadacao 
Municipal - DAM ou Talao de Receita, respectivo, que a ela faca referencia explicita 

Art. 48 - Quando os services forem prestados por pessoa fisica diretamente a Prefeitura 
Municipal de Saboeiro, havendo a retencao na fonte do Imposto Sobre Services de Qualquer Natureza, fica 
dispensado a-emissao de Nota Fiscal de Services. 

SE<;:Ao Ill 

Base de Calculo e Aliquota 

Art. 49 - A base de Calculo do imposto e o preco do service ao qua! se aplicam, em cada caso, 
aliquotas correspondentes do Anexo II que integra este C6digo. 

Art. 50 - Os services executados por profissionais autonomos sob a forma de trabalho do 
pr6prio contribuinte, o imposto sera devido mensalmente e calculado conforme item 2 do Anexo II deste 
C6digo. 

Paragrafo unico - Quando os services forem prestados por sociedade de profissionais serao 
cobrados conforme o item 3 do Anexo II deste Codigo, por cada profissional ou socio quc preste services em 
nome da sociedade. 

A1t. 51 - Quando os services forem prestados por Empresas, o imposto sera cobrado sobre o 
valor da receita bruta ou preco do service, com aliquotas variaveis em funcao de cada service, conforme o 
Anexo II deste C6digo. 

Art. 52 - Na prestacao do service constante nos itens 31 e 33 da Lista do artigo 37, o imposto 
sera calculado sobre o preco deduzido das parcelas correspondentes: 

I - ao valor dos materiais sujeitos ao ICMS, fornecidos pelo prestador dos services, ate o 
Ii mite de 40 % ( quarenta por cento) do valor total dos services; 

II - ao valor das subernpreitadas ja tributadas pelo imposto. 

§ 1.2.. - Os services prestados sob a forma de trabalho pessoal do proprio contribuinte, 
enquadraveis em mais de um dos itens da Lista por serem varias as atividades, serao tributados pela atividade 
gravada com a aliquota mais elevada. 



, , 
ti!. , .. 
\CC; 
I 

§ 2.£ - As empresas prestadoras de mais de um tipo de services enquadraveis na Lista, ficarao 
sujeitas ao imposto apurado atraves da aplicacao de cada uma das aliquotas sobre a receita da correspondente 
atividade tributavel, 

§ .3.£ - Nao sendo possivel ao fisco estabelecer a receita especifica de cada uma das atividades 
de que trata o paragrafo anterior por falta de clareza na sua escrituracao, sera aplicada a maior alfquota dentre 
as cabiveis, sobre o total da receita auferida. 

Art. 53 - Preco do service para os fins deste imposto, e a receita bruta a ele correspondente, 
incluidos al os valores acrescidos, os encargos de qualquer natureza, os onus relativos a concessao de services 
a credito; ainda que cobrados em separado, na hip6tese de prestacao de service a credito, o total das 
subempreitadas de services nao tributados, fretes, despesas, tributos e outros. 

§ J .£ - Nao se incluem no preco do service os valores relativos a descontos ou abatimentos nao 
sujeitos a condicao, desde que previa e expressamente contratados. 

§ 2.£ - A apuracao do preco sera efetuada com base nos elementos em poder do sujeito passivo. 

Art. 54 - Entende-se por local da prestacao do service, onde o mesmo e executado, mesmo que 
a sede da empresa esteja localizada fora do Municipio de Saboeiro. 

SE<;AO IV 

Estimativa 

Art. 55 - A adrninistracao tributaria podera estabelecer regime de pagamento por estimativa, 
para os contribuintes do lmposto Sobre Services, nele enquadrados os de pequeno e rnedio porte. 

Paragrafo unico - Os contribuintes incluidos no regime a que se refere o caput deste artigo, 
serao inclusos nas seguintes condicoes, tomadas isoladamente ou nao: 

I - natureza da atividade; 
II - instalacoes e equipamentos utilizados; 

111 - quantidade e qualificacao profissional do pessoal empregado; 
IV - receita operacional; 
V - tipo de organizacao. 

Art. 56 - A autoridade fazendaria adotara os criterios seguintes, para estabelecer a base de 
calculo do !SS, aos contribuintes enquadrados no regime de que trata o artigo 55, conforme segue: 

a) valor das materias-primas, combustiveis e outros materiais consumidos ou 
aplicados, no perlodo; 

b) fol ha de pagamento paga no periodo, inclusive honoraries, retiradas e obrigacoes 
sociais e trabalhistas; 

c) despesas com fornecimento de agua, luz, telefone, alugueis e demais encargos 
fiscais obrigat6rios do contribuinte; 

d) despesas gerais com a adrninistracao. 

Paragrafo unico - Para fins de apuracao da base de calculo, adiciona-se sobre o montante 20 % 
(vinte por cento), conforme Anexo V deste C6digo. 

Art. 57 - Os valores estimados serao revistos e procedida a atualizacao em 31 de dezembro de 
cada exercicio, para vigorar a partir de 1 � de janeiro do ano seguinte, corrigidos monetariamente. 
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Art. 58 - Os contribuintes incluidos no regime de calculo do imposto por estimativa, ficam 
dispensados da emissao de nota fiscal e de escrituracao dos livros fiscais, considerando-se os procedimentos 
fiscais homologados. 

SE<;Ao V 

Lancarnento 

Art. 59 - 0 imposto sera lancado: 

I - sempre que o service for prestado no exercfcio a que corresponder o tributo, quando o 
service for prestado sob a forma de trabalho pessoal do proprio contribuinte ou pela 
sociedade de profissionais. 

Art. 60 - 0 imposto a que se refere o artigo 51, desta Lei, sera calculado mensalmente pela 
Fazenda Municipal, com base no Cadastro Economico, e seu recolhimento na forma e prazos estabelecidos 
em regulamento. 

� Art. 61 - Durante o prazo de cinco anos de que a Fazenda Publica dispoe para constituir o 
credito tributario, o lancamento podera ser revisto, devendo o contribuinte manter a disposicao do fisco os 
livros e documentos de exibicao obrigat6ria. 

Art. 62 - A autoridade administrativa podera, por ato normativo pr6prio, fixar o valor do 
imposto por estimativa: 

I - quando se tratar de atividade exercida em carater temporario; 
II - quando se tratar de contribuinte de rudimentar organizacao; 

Ill - quando o contribuinte nao tiver condicoes de emitir documentos fiscais; 
IV - quando o contribuinte ou grupo de contribuinte cuja especie, modalidade, volume de 

negocios ou de atividades, a criterio exclusivo da autoridade competente; 
V - quando o contribuinte reiteradamente violar o disposto na legislacao tributaria, aplicadas, 

no caso as penalidades cabiveis, 

Art. 63 - A qualquer tempo a Adrninistracao podera rever os valores estimados, reajustando as 
parcelas vincendas do imposto, quando se verificar que a estimativa inicial foi incorreta ou que o volume ou 
modalidade dos services se tenha alterado de forma substancial. 

Art. 64 - Os contribuintes sujeitos ao regime de estimativa poderao, a criterio da autoridade 
administrativa, ficar dispensados do uso de livro fiscais e da emissao de documentos. 

Art. 65 - 0 regime de estimativa sera suspenso pela autoridade administrativa, mesmo quando 
nao findo o exercfcio ou perfodo, seja de modo geral ou individual, seja quanto a qualquer categoria de 
estabelecimento, grupos ou setores de atividades, desde que nao mais prevalecarn as condicoes que 
originaram o enquadramento. 

Art. 66 - Os contribuintes abrangidos pelo regime de estimativa poderao, no prazo de 20 
(vinte) dias, a contar da publicacao do ato normativo, apresentar reclamacao contra o valor estimado. 

Art. 67 - 0 lancarnento do imposto nao implica em reconhecimento ou regularidade do 
exercfcio da atividade ou da legalidade das condicoes do local, instalacoes, equipamentos ou obras. 
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SE(:AO VI 

lnscricao 

Art. 68 - Todas as pessoas fisicas ou jurldicas, com ou sem estabelecimento fixo, que 
exercam, habitualmente, qualquer das atividades relacionadas no artigo 44, ficam obrigada a inscricao e 
atualizacao dos respectivos dados, no cadastro de contribuinte do imposto sobre services. 

§ J .s. - A inscricao no cadastro a que se refere este artigo sera promovida pelo contribuinte ou 
responsavel, na forma e nos prazos estipulados em regulamento ainda quando seu titular seja imune ou isento 
do imposto. 

§ 2.£ - 0 contribuinte e obrigado a comunicar a cessacao da atividade a reparticao fiscal 
competente, na forma e nos prazos estipulados em regulamento. 

SE(:AO VII 

Escrita Fiscal 

Art. 69 - Os contribuintes do imposto sobre services sujeitos ao regime de lancarnento por 
homologacao, ficam obrigados a: 

I - manter escrita fiscal destinada ao registro dos services prestados, ainda quando nao 
tributaveis; 

II - emitir notas fiscais de services ou outros docurnentos admitidos pela legislacao, por 
ocasiao da prestacao dos services. 

§ J .£ - 0 regulamento definira os rnodelos de livros, notas fiscais e demais documentos a serem 
obrigatoriamente utilizados pelos contribuintes e mantidos em cada um dos seus estabelecimentos ou, na falta 
destes, em seu domicilio. 

§ 2.£ - Nenhum livro da escrita fiscal podera ser utilizado sem previa autenticacao pela 
reparticao competente. 

§ 3.2_ - Os livros e documentos de exibicao obrigatoria a fiscalizacao, nao poderao ser retirados 
do estabelecirnento ou do domicilio do contribuinte, salvo nos casos expressamente previstos em 
regulamento, 

§ 4.2_ - 0 regulamento dispora sobre a adocao de documentacao simplificada, no caso de 
contribuintes de rudimentar organizacao. 

§ 5.2_ - 0 Poder Executivo podera autorizar a Adrninistracao a adotar, complementarmente ou 
em substituicao, quando forem insatisfat6rios os elementos da docurnentacao regular, instrumentos e 
documentos t'!speciais que possibilitem a perfeita apuracao dos services prestados, da receita auferida e do 
irnposto devido. 

SE(:AO VIII 

Arrecadacao 

Art. 70 - 0 imposto sera pago na forma e prazos regulamentares. 
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§ 1.2. - Tratando-se de lancamento de oficio previsto no inciso I do artigo 59 o prazo para 
pagarnento e o indicado na notificacao. 

§ 2.2. - 0 irnposto correspondente a service prestado na forrna do artigo 60, independenternente 
do pagarnento do preco ser efetuado a vista ou em prestacoes, sera recolhido ate o dia IO (dez) do mes 
subsequente a sua efetivacao rnediante preenchirnento de guias especiais, por iniciativa do pr6prio 
contribuinte. 

Art. 71 - No recolhirnento do irnposto por estirnativa serao observadas as seguintes regras: 

I - serao estirnados o valor dos services tributaveis e do imposto total a recolher no periodo 
rnensal e recolhido ate o 10.2. (decimo) dia do mes subsequente; 

11 - findo o exercicio ou o periodo da estimativa ou deixando o regime de ser aplicado, serao 
apurados os precos dos services e o rnontante do impasto efetivarnente devido pelo 
contribuinte, respondendo este pela diferenca verificada ou tendo direito a restituicao do 
irnposto pago a rnais; 

111 - as diferencas verificadas entre o rnontante do irnposto recolhido por estirnativa e o 
efetivarnente devido, serao recolhidas dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data 
do encerrarnento do exercicio ou periodo considerado, ou restituidas ou cornpensadas no 
rnesmo prazo, contado da data do requerimento do contribuinte e apuracao pela autoridade 
administrativa cornpetente. 

Art. 72 - Sempre que o volume ou rnodalidade dos services o aconselhe, tendo em vista 
facilitar aos contribuintes o cumprirnento de suas obrigacoes tributarias, a Adrninistracao podera, a 
requerirnento do interessado, sern prejuizo para o Municipio, autorizar a adocao do regime especial para 
pagamento do irnposto. 

SE(AOIX 

Penalidades 

Art. 73 - A falta de pagarnento do irnposto nos vencirnentos fixados nos avisos de lancamento, 
sujeitara o contribuinte a multa de 0,30 % (zero virgula trinta por cento) sobre o valor do tributo por cada dia 
de atraso, ate o limite de 20 % (vinte por cento), mais acrescimo de juros de rnora de I % (um por cento) ao 
mes e rnais correc;ao de acordo com a taxa selic, inscrevendo-se o debito a credito da Fazenda Municipal, ap6s 
seu vencimento corno Divida Ativa, para cobranca judicial. 

Art. 74 - As infracoes cornetidas pelo sujeito passivo do lmposto Sobre Services de Qualquer 
Natureza serao punidas corn as seguintes rnultas no que estabelece o Regulamento deste Codigo: 

I - rnulta de importancia igual a 100 (cem) Unidade Fiscal de Referencia - UFIR: 
a) nao cornparecimento a reparticao pr6pria do rnunicipio para solicitar inscricao no 

cadastro de atividades economicas ou anotacao das alteracoes ocorridas; 
b) inscricao, alteracao, comunicacao de venda, transferencia de estabelecimento, 

encerrarnento ou transferencia do ramo da atividade, ap6s o prazo de 20 (vinte) dias 
contados da data da ocorrencia do evento. 

II - multa de irnportiincia igual a 200 (duzentos) Unidade Fiscal de Referencia - UFIR, nos 
casos de: 
a) falta de livros fiscais; 
b) falta de escrituracao do irnposto devido; 
c) dados incorretos na escrita fiscal ou docurnentos fiscais; 
d) falta do numero de inscricao no cadastro de atividades econornicas em documentos 

fiscais. 
Ill·· multa de importancia igual a 300 (trezentos) Unidade Fiscal de Referencia - UFIR, nos 

casos de: 
a) falta de declaracao de dados; 



b) erro, omissao ou falsidade na declaracao de dados. 
IV - multa de importancia igual a 400 (quatrocentos) Unidade Fiscal de Referencia - UFIR, nos 

casos de: 
a) falta de emissao de nota fiscal ou outro documento admitido pela adrninistracao, ate o 

limite de 700 (setecentos) Unidade Fiscal de Referencia - UFIR; 
b) falta ou recusa de exibicao de livros, notas ou documentos fiscais; 
c) retirada do estabelecimento ou do domicilio do prestador, de livros fiscais ou 

documentos fiscais exceto nos casos previstos em regulamento; 
d) sonegacao de documentos para apuracao do preco dos services; 
e) embaraco ou impedimento a fiscalizacao. 

V - multa de importancia igual a 100 % (cem por cento) sobre a diferenca entre o valor 
recolhido e o valor devido efetivamente do imposto, em caso de comprovada fraude e sem 
prejuizo da aplicacao do impasto; 

VI - Multa de importancia igual a 200 % (duzentos por cento) sobre o valor do imposto no caso 
da falta de recolhimento do impasto retido na fonte; 

VII - Multa de importancia igual a 50 % (cinqiienta por cento) sabre o valor do impasto no caso 
de nao retencao do impasto devido. 

SE<;AO X 

lsencoes 

�Art. 75 - Sao isentos do Imposto: 

I - as casas de caridade ou estabelecimentos de fins hurnanitarios e assistenciais, sem 
finalidade lucrativa; 

II - jornaleiros, engraxates, sapateiros remendoes, lavadeiras, pessoas reconhecidamente 
pobres e outros artesaos, que exercam a profissao sem auxilio de terceiros; 

Ill - a prestacao de assistencia medica ou odontol6gica, em ambulat6rios mantidos por 
sindicatos e afins, cuja assistencia seja gratuita; 

IV - as associacoes pertencentes a entidades de classe, sem finalidade lucrativa, jogos 
desportivos e pequenos espetaculos realizados por artistas do municipio. 

CAPiTULO Ill 

IM POSTO SOHRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS 

SE<;AO I 

Fato Gerador e Incidencia 

Art. 76 - 0 lmposto Sabre Transrnissao de Bens lm6veis, mediante ato oneroso inter vivos, 
tern como fato gerador: 

I - a transmissao, a qualquer titulo, da propriedade ou dominio util de bens im6veis por 
natureza ou acessao fisica, conforme definido no C6digo Civil; 

II - a transrnissao, a qualquer titulo, de direitos reais sabre im6veis, exceto os direitos reais de 
garantia; 

Ill - a cessao de direitos relativos as transmissoes referidas nos incisos anteriores. 

Paragrafo unico - o imposto incide sobre bens situados no municipio. 

Art. 77 - A incidencia do impasto alcanca as seguintes mutacoes patrimoniais: 
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I - compra e venda pura ou condicional e atos equivalentes; 
II - dacao em pagamento; 

III - permuta; 
IV - arrematacao ou adjudicacao em leilao, hasta publica ou praca; 
V - tornas ou reposicoes que ocorram: 

a) nas partilhas efetuadas em virtude de dissolucao da sociedade conjugal ou morte, 
quando o conjugue ou herdeiros receberem dos imoveis situados no Municipio; 
quota-parte cujo valor seja maior do que o da parcela que lhe caberia na totalidade 
<lesses imoveis; 

b) nas divisoes para extincao de condominio de imovel, quando for recebida por 
qualquer condomino quota-parte material cujo valor seja maior do que o de sua 
quota-parte ideal. 

� VI - mandato em causa propria e seus subestabelecimentos, quando o instrumento contiver os 
requisitos essenciais a compra e venda; 

VII - instituicao de fideicornisso; 
VIII - enfiteuse e subenfiteuse; 

IX - rendas expressamente constituidas sobre o irnovel; 
X - concessao real do uso; 

XI - cessao de direitos de usufruto; 
XII - cessao de direitos de usucapiao; 

XIII - cessao de direitos do arrematante ou adjudicante, depois de assinado o ato da 
arrernatacao ou adjudicacao; 

XIV - cessao de promessa de venda ou cessao de promessa de cessao; 
XV - acessao fisica quando houver pagamento de indenizacao; 

XVI - cessao de direitos sobre permuta de bens imoveis; 
XVII - qualquer ato judicial ou extrajudicial inter vivos nao especificados neste artigo que 

importe ou se resolva em transmissao a tltulo oneroso de bens imoveis por natureza ou 
acessao fisica, ou de direitos reais sobre imoveis, exceto os de garantia; 

XIII - cessao de direitos relativos aos atos mencionados no inciso anterior. 

"§ I _Q_ - Sera devido novo imposto: 

I - quando vendedor exercer o direito de prelacao; 
II - no pacto de melhor comprador; 

111 - na retrocessao; 
IV - na retrovenda. 

§ 2.Q_ - Equipara-se ao contrato de compra e venda, para efeitos fiscais: 

I - a permuta de bens imoveis por bens de direitos de outra natureza; 
11 - a permuta de bens imoveis por outros quaisquer bens situados fora do territorio ou do 

Municipio; 
III - a transacao em que seja reconhecido direito que implique transmissao de imovel ou de 

direitos a ele relativos. 

SE<;:AO II 

Nao Incidencia 

Art. 78 - 0 imposto nae incide sobre a transrnissao de bens, irnoveis e direitos quando: 

I - realizado para incorporacao ao patrimonio de pessoas juridicas, em pagamento de capital 
nela subscrito; 

II - decorrentes de fusao, incorporacao, cisao ou extincao de pessoas juridicas; 
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extincao do usufruto, quando o seu instruidor tenha continuado dono da nua 
propriedade; 
transmissao dos bens ao conjuge, em virtude da comunicacao decorrente do regime de 
bens do casarnento; 
transmissao em que o alienante seja o poder publico; 
indenizacao de benfeitorias pelo proprietario ao locatario, considerada aquela de acordo 
com a lei civil; 
transmissao cujo valor seja inferior a 5 (cinco) UFIR; 
transferencias de im6veis desapropriados para fins de reforma agraria. 

SE<;AO III 

Sujeito Passivo 

Art. 79 - 0 imposto e devido pelo adquirente ou cessionario do bem im6vel ou do direito a ele 
relativo. 

Paragrafo unico - Nas permutas, cada permutante pagara o imposto sobre o bem adquirido. 

Art. 80 - Nas transmissoes que se efetuarem sem o pagamento do imposto devido, ficam 
solidariamente responsaveis, por esse pagamento, o transmitente e o cedente conforme o caso. 

Art. 81 - 0 sujeito passivo e obrigado a apresentar na reparticao competente da Prefeitura 
documentos e informacoes necessaries ao lancarnento do imposto, conforme o estabelecido em regulamento. 

Art. 82 - Os tabeliaes nao poderao lavrar instrumentos, escrituras ou termos judiciais sem que 
o imposto devido tenha sido pago. 

Art. 83 - Os tabeliaes e escrivaes transcreverao a guia de recolhimento do imposto nos 
instrumentos, escrituras ou termos judiciais que lavrarem. 

Art. 84 - Todos aqueles que adquirirem bens ou direitos cuja transmissao constitua ou possa 
constituir fato gerador do imposto sao obrigados a apresentar seu titulo a reparticao fiscalizadora do tributo 
dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da data em que for lavrado o contrato, carta de adjudicacao ou 
de arrematacao, ou qualquer outro titulo representativo da transferencia do bem ou direito. 

SE<;AOIV 

Base de Calculo e Aliquota 

Art. 85 - A base de calculo do imposto e: 
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nas transmissoes, em geral, por ato inter vivos a titulo oneroso o valor venal dos bens ou 
direitos transmitidos desde que a Fazenda Municipal conceda; 
em arrernatacao judicial ou administrativa, adjudicacao, remissao ou leilao, o preco do 
maior lance, quando a transferencia se fizer para o pr6prio arrematante; 
nas transferencias de dominio, em acao judicial, inclusive declarat6rias de usucapiao, o 
valor venal apurado; 
nas doacoes em pagamento, o valor do im6vel dado para solver os debitos, nao 
importando o montante destes; 
nas permutas, o valor venal de cada im6vel permutado; 
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VI - na instituicao ou extincao de fideicomisso e na instituicao de usufruto, o valor do im6vel 
apurado no momento de sua avaliacao pela instituicao ou extincoes referidas, reduzido a 
metade; 

VII - nas cessoes inter vivos de direitos reais, relativos a im6veis, o valor venal do im6vel no 
momento da cessao; 

VIII - no resgate da enfiteuse, o valor pago em observacao a Lei Civil. 

Paragrafo unico - Nas arrematacoes judiciais, inclusive adjudicacao e remissoes, a base de 
calculo nao podera ser inferior ao valor da avaliacao judicial e, nao havendo esta, ao valor da avaliacao 
administrativa. 

� 
Art. 86 - 0 valor venal, exceto os casos expressamente consignados em Lei e em 

Regulamento, sera decorrente de avaliacao da Fazenda Municipal, ressalvado ao contribuinte o direito de 
requerer avaliacao contradit6ria administrativa ou judicial. 

Art. 87 - 0 imposto sera pago de acordo com as seguintes alfquotas: 

I - 0,5 % (meio por cento) para as transmissoes relativas ao Sistema Financeiro da Habitacao; 
II - 2 % (dois por cento) nas demais transmissoes a tltulo oneroso. 

Paragrafo unico - Nas transmissoes compreendidas no Sistema Financeiro da Habitacao, sobre 
o valor excedente ao do inciso I deste artigo, aplicar-se-a a aliquota de 2 % (dois por cento). 

SE<;AO V 

Arrecadacao 

Art. 88 - 0 imposto sera pago: 

� I - antecipadamente, ate a data da lavratura do instrumento que servir de base a transmissao, 
quando realizada no Municfpio; 

11 - no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da lavratura do instrumento referido no item 
anterior, quanto as transmissoes fora do Municipio; 

111 - no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do transito em julgado da decisao, se o tipo 
de transrnissao for sentenca judicial. 

Art. 89 - 0 pagamento do imposto sera efetuado mediante guia de recolhimento de ITBI ou 
atraves do Documento Unicode Arrecadacao Municipal - DAM. 

SE<;:AO VI 

Restituieao 

Art. 90 - 0 impasto sera restituido, no todo ou em parte, na forma que dispuser o 
Regulamento, nas seguintes hip6teses: 

I - quando nao se realizar o ato ou contrato, em virtude do qual houver sido pago o tributo; 
� II - quando declarada a nulidade do ato ou contrato, em virtude do qual o tributo houver sido 

pago, em decisao judicial passada em julgado; 
111 - quando for reconhecida, posteriormente ao pagamento do tributo, a nao incidencia ou o 

direito a isencao; 
IV - quando o imposto houver sido pago a mais. 
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SE<;:AO VII 

lnfra\'.oes e Penalidades 

Art. 91 - 0 adquirente de im6vel ou direito que nao apresentar o seu titulo a reparticao 
fiscalizadora, no prazo legal, fica sujeito a multa da 30 % (trinta por cento) do valor do impasto corrigido 
monetariamente. 

Art. 92 - A falta de pagamento do impasto nos vencimentos fixados nos avisos de lancamento, 
sujeitara o contribuinte a multa de 0,30 % (zero virgula trinta por cento) sobre o valor do tributo por cada dia 
de atraso, ate o limite de 20 % (vinte por cento), mais acrescimo de juros de mora de I % (um por cento) ao 
mes e mais correcao de acordo com a taxa selic, inscrevendo-se o debito a credito da Fazenda Municipal, ap6s 
seu vencimento como Divida Ativa, para cobranca judicial. 

Paragrafo unico - lgual multa sera aplicada a qualquer pessoa que intervenha no neg6cio 
juridico ou declaracao e seja conivente ou auxiliar na inexatidao ou ornissao praticada. lgual penalidade sera 
aplicada aos serventuarios que descumpram o previsto neste artigo. 

A1t. 93 - A ornissao ou inexatidao fraudulenta de declaracao relativa a elementos que possam 
intluir no calculo do impasto sujeitara o contribuinte a multa de 100 % (cem por cento) sobre o valor do 
imposto sonegado, depois de corrigido monetariamente. 

TiTULO II 

TAXAS 

CAPiTULO I 

TAXA DE SERVl<;:OS PUBLICOS 

SE<;:AO I 

Fato gerador e lncidencia 

Art. 94 - As taxas de services publicos tern como hip6tese de incidencia a utilizacao, efetiva 
ou potencial, dos services publicos municipais prestados ao contribuinte ou postos a sua disposicao, relativos 
a: 

I - coleta de lixo - TCL; 
II - limpeza publica - TLP; 

III - conservacao de vias e logradouros publicos - TCC; 
IV - iluminacao publica - TIP. 

Art. 95 - A taxa de coleta de lixo compreende as atividades de coleta e remocao de lixo de 
im6vel edificado. 

Paragrafo unico - Nao estao contidas nos services de coleta de lixo, as rernocoes de residuos e 
detritos industriais, galhos de arvores, retirada de entulhos e lixo, realizado em horario especial por solicitacao 
do interessado, que serao cobrados atraves de preco publico. 

Art. 96 - A taxa de limpeza publica abrange as atividades da varricao, limpeza e lavagem de 
vias e logradouros publicos, limpeza de bueiros, galerias de aguas pluviais, c6rregos, capinacao do leito das 
ruas, exercidas em conjunto ou isoladamente pela municipalidade. 
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Art. 97 - A taxa de conservacao de vias e logradouros publicos e devida em razao da prestacao 
de services de conservacao de ruas, pracas, jardins, leitos nao pavimentados de vias e logradouros publicos 
em geral, situados na zona urbana, que visam manter ou melhorar as condicoes de utilizacao desses locais, 
quais sejam: 

a) raspagem do leito carrocavel, com o uso de ferramentas ou maquinas; 
b) conservacao e reparacao do calcarnento; 
c) recondicionamento de meio-fio; 
d) melhoramento ou manutencao de mata-burros, acostamentos, sinalizacao e 

similares; 
e) desobstrucao, aterros de reparacao e services correlatos; 
f) sustentacao e fixacao de encostas laterais, rernocao de barreiras; 
g) fixacao, poda, tratamento de arvores, plantas ornamentais e servicos correlates; 
h) manutencao de lagos e fontes. 

Art. 98 - A taxa de iluminacao publica e devida em razao dos services efetivamente prestados 
de iluminacao nas vias e logradouros publicos e compreende a ligacao da rede distribuidora de energia 
eletrica, a colocacao de postes com luminaries e larnpadas, medidores, limpeza e inspecao das lampadas, 
transformadores e dos materiais utilizados, conservacao, substituicao de partes do equipamento e a inspecao 
de circuitos, pela municipalidade. 

Paragrafo Unico - Nao havera cobranca de taxa de iluminacao publica nas localidades onde o 
posteamento nao seja provide de luminarias e larnpadas. 

Art. 99 - 0 contribuinte da taxa de Services Publicos e o proprietario, o titular do dominio uti] 
ou o possuidor a qualquer titulo de im6vel situado em local onde o Municfpio mantenha os services referidos. 

SE<;AO II 

Base de Calculo e Aliquota 

Art. 100 - A base de calculo da Taxa e o custo dos services utilizados pelo contribuinte ou 
colocados a sua disposicao e dimensionados para cada caso, da seguinte forma: 

I - em relacao ao service de coleta de lixo por m2 (metros quadrados) de area edificada e por 
tipo de utilizacao do irnovel, com aplicacao das aliquotas previstas nas letras "a", "b" e 
"c" do item 4 do Anexo 111, deste C6digo; 

II - em relacao ao service de limpeza publica, por metro linear (de testada), para cada im6vel 
considerado, com aplicacao das aliquotas previstas no item 2 do Anexo Ill, deste C6digo; 

111 - em relacao ao service de conservacao de vias e logradouros pub I icos, apl icando-se a 
aliquota prevista no item 3 do Anexo 111, deste C6digo, para cada irn6vel considerado; 

IV - em relacao ao service de iluminacao publica, de acordo com o Convenio mantido entre o 
Municipio ea concessionaria de energia eletrica, item I do Anexo 111, deste C6digo. 

SE<;AO Ill 

Lancamento 

Art. IO I - A taxa sera lancada anualmente, em norne do contribuinte, com base nos dados do 
Cadastro lmobiliario Fiscal, podendo os prazos e forrnas assinalados para pagarnento, coincidirem, a criterio 
da Adrninistracao, com os do lmposto Predial e Territorial Urbano. 
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SE<;:AO IV 

Arrecadacao 

Art. I 02 - A taxa sera paga de uma vez ou parceladarnente, na forma e prazo regulamentares, 
coincidindo no que possivel com as regras aplicadas ao lmposto Predial e Territorial Urbano. 

Art. I 03 - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convenio com a empresa 
concessionaria de energia eletrica, visando a cobranca do service de iluminacao publics. 

SE<;:AO V 

lnfracoes e Penalidades 

Art. I 04 - Aplicam-se aos contribuintes das Taxas de Services Publicos, as mesmas penalidades 
previstas no artigo 24 desta Lei, pelo descumprimento das obrigacoes acess6rias. 

CAPITULO II 

T AXA DE LICEN<;:A 

SE<;:AO I 

Fato Gerador e Incidencia 

Art. l 05 - As taxas de licenca tern como fato gerador a perrnissao para o exercicio de atividades 
ou pratica de atos dependentes, por sua natureza, de previa autorizacao do Municlpio, que deve levar em 
conta: seguranca, higiene, saude, ordem, costumes, localizacao de estabelecimentos comerciais, industriais e 
prestadores de services, tranquilidade publica, propriedade, direitos individuais e coletivos e a legislacao 
urbanistica a que se submete qualquer pessoa flsica ou jurfdica. 

§ 1.2.. - Estao sujeitos a previa licenca: 

a) a localizacao e/ou funcionamento de estabelecirnento - TLL; 
b) o funcionamento de estabelecimento em horario especial - THE; 
c) a veiculacao de publicidade em geral - TVP; 
d) a execucao de obras, arruamentos e loteamentos - TEO; 
e) o abate de animais - TAA; »: 
f) a ocupacao de areas em terrenos, vias ou logradouros publicos - TOA. 

Art. I 06 - Nenhuma pessoa flsica ou jurldica que opere no ramo de producao, industrializacao, 
comercializacao ou prestacao de services, podera, sem a previa licenca da Prefeitura, iniciar suas atividades 
no Municipio, sejam elas permanentes, intermitentes ou por periodo determinado. 

§ 1.2.. - A obrigatoriedade da previa licenca para localizacao independe da existencia de 
estabelecimento fixo e e exigida, ainda quando a atividade for prestada em 'recinto ocupado por outro 
estabelecimento, ou no interior de residencia. 

§ 22. - Havera incidencia da taxa, independentemente de ser ou nao concedida a licenca, caso 
esteja ocorrendo funcionamento irregular. 

Art. I 07 - A taxa de localizacao sera devida e devera ser emitido o respectivo Alvara de 
Licenca, por ocasiao do licenciamento inicial, da renovacao anual de funcionamento e toda vez que se 
verificar rnudanca no ramo de atividade do contribuinte, transferencia de local ou quaisquer outras alteracoes, 
mesmo quando ocorram dentro de um mesmo exercicio. 



§ 1.2. - O Alvara de Licenca contera os seguintes elementos caracterizados: 

I - nome da pessoa flsica ou juridica a quern for concedido, CPF/CGC; · 
II - local do estabelecimento ou do funcionamento da atividade; 

111 - ramo do neg6cio ou da atividade; 
• IV - restricoes; 

V - numero de inscricao no orgao fiscal competente; 
VI - horario de funcionamento; 

VII -tipo de licenca concedida. 

Art. 108 - A licenca podera ser cassada e determinado o fechamento do estabelecimento, a 
qualquer tempo, desde que deixem de existir as condicoes que legitimaram a concessao da licenca, ou quando 
o contribuinte, mesmo ap6s a aplicacao das penalidades cabiveis, nao curnprir as determinacoes da Prefeitura 
para regularizar a situacao do estabelecimento. 

Art. I 09 - As atividades multiplas exercidas num mesmo estabelecimento, sem delimitacao de _ 
espaco, por mais de um contribuinte, sao sujeitas ao licenciamento e a taxa, isoladamente, nos termos do 
paragrafo 1.2. do artigo 106. 

Art. 110 - Fora de horario normal, adrnitir-se-a o funcionamento de estabelecimento, mediante 
previa licenca extraordinaria, na forma do regulamento e pelo periodo solicitado, nas segu.ntes modalidades: 

I - de antecipacao; 
11 - de prorrogacao; 

• 111 - de d ias executados. 

Paragrafo unico - 0 pagamento da taxa relativo a licenca para funcionamento em horario . 
especial abrangera qualquer das modalidades referidas no caput deste artigo, ou todas elas em conjunto, 
conforme o pedido feito pelo sujeito passivo e os limites estabelecidos em regulamento. 

Art. 11 l - A taxa de licenca para publicidade sera devida pela atividade municipal de 
vigilancia, controle e fiscalizacao a que se submete qualquer pessoa que pretenda utilizar ou explorar, por 
qualquer meio, publicidade em geral, seja em vias e logradouros publicos, em locais visiveis ou de acesso ao 
publico, conforme regulamento. 

§ 1.2. - A Iicenca para publicidade sera valida pelo periodo constante no Alvara. 

§ 2.2. - Nao se considera publicidade, expressoes de indicacao, tais como: tabuletas indicativas 
de sitios, granjas, fazendas, hospitais, ambulatories, pronto-socorros; nos locais de construcao, as placas 
indicativas dos nomes dos engenheiros, firmas e arquitetos responsaveis pelo projeto ou pela execucao de 
obra publica ou particular. 

�Art. 112 - Sao sujeitas a previa licenca da Prefeitura e ao pagamento da Taxa de Licenca para 
execucao de obras, a construc,:ao, reconstrucao, reforma, reparo, acrescimo ou demolicao de edificios, casas, 
edlculas ou muros, assim como o arruamento ou o loteamento de terrenos e quaisquer outras obras em 
imoveis. ressalvados os casos do artigo 120 deste C6digo. 9 § 1.2. - A licenca so sera concedida mediante previoexarne e aprovacao das plantas o� projetos 
das obras, na forma da legislac,:ao urbanistica aplicavel. · 

§ 2.2. - A liceor;a tera periodo de validade fixado de acordo com a natureza, extensao e 
complexidade da obra, e sera cancelada se a sua execuc,:ao nao for iniciada dentro do prazo estabelecido no 
Alvara. 

/ 
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§ 32.. - Se for insuficiente para a execucao do projeto o prazo concedido no Alvara, a licens;a 
podera ser prorrogada, a reguerimento do contribuinte . .- 

Art. 113 - 0 abate de animais destinado ao consumo publico quando nao for feito em 
Matadouro Municipal, s6 sera permitido mediante licenca da Prefeitura, precedida de inspecao sanitaria, 

Paragrafo unico - A arrecadacao da taxa de que trata este artigo, sera feita no ato da concessao 
da respectiva licenca, ou, relativamente a animais cujo abate tenha ocorrido em outro municipio, no ato da 
inspecao sanitaria para distribuicao local. 

Art. 114 - A taxa por ocupacao de areas em terrenos ou vias e logradouros publicos tern como 
fato gerador �a utilizacao de espacos nos mesmos, com finalidade comercial ou de prestacao de services, 
tenham ou nao os usuarios instalacoes de qualquer natureza, 

§ 1.2. - A utilizacao sera sempre precaria e somente sera permitida quando nao contrariar o 
interesse publico, 

§ 2.2. - A taxa sera cobrada de acordo com a letra "F'' do Anexa IV deste C6digo, conforme 
Regutamento. 

Art. 115 - 0 contribuinte da taxa e a pessoa flsica ou juridica interessada no exercrcro de 
atividade ou na pratica de atos sujeitos ao poder de policia administrativa do Municlpio, nos termos do artigo 

105 deste C6digo. 

SE<;:AO II 

Base de Calculo e Aliquota 

Art. 116 - As taxas de licence pelo exerclcio do poder de policia serao calculadas de acordo 
com as tetras "A", "B", "C", "D", "E" e "F" do Anexo IV deste C6digo e a Unidade Fiscal de Referencia - 
UFIR. 

§ I-� - A taxa de licenca para localizacao e/ou funcionamento de estabelecimento - TLL, sera 
calculada de acordo com a letra "A'' do Anexo IV deste C6digo. 

§ 2.2. - A taxa de licenca para funcionamento de estabelecimento em horario especial - THE, 
sera calculada de acordo com a letra ''B" do Anexo IV deste C6digo. 

§ 3.2. - A taxa de licenca para veiculacao de publicidade - TVP, sera calculada de acordo com a 
letra "C" do Anexo IV deste C6digo. 

§ 4.2. - A taxa de licenca para execucao de obras arruamentos e toteamentos - TEO, sera 
calcutada de acordo com a tetra "D" do Anexo IV deste C6digo. 

§ 5.2. - A taxa de licenca para abate de animais - T AA, sera calculada de acordo com a tetra "E" 
do Anexo IV deste C6digo. 

� § 6.£. - A taxa de licenca para ocupacao de areas em terrenos ou vias e logradouros publicos - 
TOA, sera catculada de acordo com a letra "F" do Anexo IV deste C6digo. 



SE<;AO III 

Lancamento 

Art. 117 - A taxa de Iicenca sera lancada com base nos dados fornecidos pelo contribuinte 
existentes no Cadastro, complementados, se necessario, por outros constatados no locai. 

Paragrafo unico - As taxas de licenca podem ser lancadas isoladamente ou em conjunto com 
outros tributos, devendo nos avisos de lancamento constar obrigatoriamente os elementos distintos de cada 
especie do tributo e os respectivos valores. 

§ 1-2- - A taxa sera lancada em relacao a cada licenca requerida ou constatacao de 
funcionamento de atividade a eta sujeita. 

§ 2� - 0 sujeito passivo e obrigado a comunicar a reparticao pr6pria do Municipio, dentro de 
20 (vinte) dias, para fins de atualizacao cadastral, quaisquer ocorrencias relativas ao seu estabelecimento que 
irnportem em alteracao da razao social ou do ramo de atividade, ou alteracoes fisicas do estabelecimento. 

§ 32 - Na hip6tese do lancarnento de que trata o caput deste artigo, caso haja parcelamento do 
imposto, a taxa acornpanhara na proporcao, relativa ao imposto. 

SE<;AO IV 

Arrecadacao 

Art. 118 - As taxas de licenca em todas as modalidades do artigo I 05, sera arrecadada antes do 
inicio das atividades ou da pratica dos atos sujeitos ao poder de policia administrativa do Municipio, mediante 
guia oficial preenchida pelo contribuinte. 

§ 12 - Quando da prorrogacao da licenca para execucao de obras, sera cobrado do contribuinte 
interessado, somente uma taxa de expediente. 

§ 22 - Podera ser autorizado o parcelamento da taxa de licenca, a criterio do poder executivo. 

SE<;AO V 

lnfraeoes e Penalidades 

� Art. 119 - As infracoes serao punidas com as seguintes penalidades: 

I - multa de 50 % (cinquenta por cento) do valor da taxa no caso da nao comunicacao ao 
fisco, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, a contar da ocorrencia do evento, da alteracao da 
razao social, do ramo da atividade, a das alteracoes fisicas sofridas pelo estabelecimento; 

II - multa de 100 % (cem por cento) do valor da taxa, pelo exercicio de qualquer atividade 
sujeita a taxa sem a respectiva licenca; 

111 - suspensao da licenca, pelo prazo rnaximo da 30 (trinta) dias, nos casos de reincidencia; 
IV - cassacao da licenca, a qualquer tempo, quando deixarem de existir as condicoes exigidas 

para a sua concessao; quando deixarem de ser cumpridas, dentro do prazo, as intimacoes 
expedidas pelo fisco, ou quando a atividade for exercida de maneira a contrariar o 
interesse publico no que diz respeito a ordem, a saude, a seguranca, e aos bons costumes. 



SE<;:AO VI 

Iseneoes 

Art. 120 - Sao isentos do pagamento da taxa de licence: 

V- 
VI - 

VII - 

� 11 - 

I - os vendedores ambulantes de jornais e revistas, os engraxates ambulantes, os vendedores 
de artigos de artesanatos domesticos e arte popular, de sua fabricacao, sem auxilio de 
empregados; 
as construcoes provis6rias destinadas a guarda de material, quando no local de obras ja 
licenciadas, as obras realizadas em im6veis de propriedade da Uniao, Estado, Municlpio 
c de suas autarquias, construcao de muros de arrimo e muralha de sustentacao; 
a limpeza ou pintura, externa ou interna, de edificios, casas, muros ou grades; 
as associacoes: de classe, religiosas, clubes esportivos, escolas sern fins lucrativos, 
orfanatos, asilos e creches comunitarias; 
os parques de diversoes com entrada gratuita; 
os dizeres relativos a propaganda eleitoral, politica, atividade sindical, culto religioso e 
atividades da administracao publica; 
os cegos, mutilados e os incapazes permanentemente, que exercam o cornercio eventual 
e ambulante em terrenos, vias e logradouros publicos; 
ficam isentos da taxa de iluminacao publica os consumidores das localidades onde o 
posteamento seja desprovido de lurninarias e larnpadas. 

111 - 
IV- 

Vlll - 
)t 

TITULO Ill 

CONTRIBUl<;:AO DE MELHORIA 

CAPiTULO UNICO 

SE<;:AO I 

Fato Gerador e lncidencia 

Art. 121 - A contribuicao de melhoria e instituida para fazer face ao custeio de obras publicas, e 
tern como fato gerador, a valorizacao imobiliaria, tendo como limite total a despesa realizada e como limite 
individual o acrescimo do valor da obra para cada im6vel ou unidade irnobiliaria beneficiada. 

Art. 122 - A contribuicao de melhoria sera devida no caso de valorizacao de im6vel pela 
realizacao de qualquer das seguintes obras publicas: 

I - abertura, alargamento, pavimentacao, iluminacao, arborizacao, esgotos pluviais e outros 
melhoramentos em vias publicas; 

II - construcao e ampliacao de parques, campos de desportos, pontes, tuneis e viadutos; 
111 - construcao ou ampliacao de sistemas de transito rapido, inclusive todas as obras e 

edificacoes necessarias ao funcionarnento do sistema; 
� IV - services e obras de abastecimento de agua potavel, esgoto, instalacoes de redes eletricas, 

telef6nicas, transportes, comunicacoes e instalacoes de comodidade publica; 
V - construcao, pavimentacao ou melhoramento de estradas; 
VI - quaisquer outras obras ou services de que decorra valorizacao de im6veis de propriedade 

do contribuinte. 

Art. 123 - As disposicoes relativas a lancamentos da contribuicao de melhoria sao 
regulamentadas por Decreto do Executivo. 



SE<;:AO II 

Sujeito Passivo 

Art. 124 - Estao sujeitos a contribuicao de melhoria o proprietario do imovel beneficiado, o 
titular do seu dominio util ou seu possuidor a qualquer titulo, ao tempo do respectivo lancarnento, 
transmitindo-se a responsabilidade aos adquirentes ou sucessores a qualquer titulo. 

§ 1.2. - No caso de enfiteuse, responde pela contribuicao de melhoria o enfiteuta. 

§ 2.2. - Os bens indivisos serao considerados como pertencentes a um so proprietario. 

SE<;:AO Ill 

Lancamento 

Art. 125 - A Lei relativa a contribuicao de melhoria observara os seguintes requisitos minimos: 

� I - publicacao previa dos seguintes elementos: 
a) memorial descritivo do projeto; 
b) orcamento do custo da obra; 
c) deterrninacao da parcela da obra a ser financiada pelo contribuinte; 
d) delimitacao da zona beneficiada; 
e) determ inacao do fator de absorcao do beneficio de valorizacao para toda zona ou para 

cada uma das areas diferenciais contidas. 
11 - fixacao de prazo nao inferior a 30 (trinta) dias para impugnacao pelos interessados, de 

qualquer dos elementos referidos no inciso anterior; 
111 - regulamentacao do processo administrativo de instrucao e julgamento de irnpugnacao a 

que se refere o inciso anterior, sem prejuizo de sua apreciacao judicial. 

§ 12 - A contribuicao relativa a cada im6vel sera determinada pelo rateio da parcela do custo 
da obra a que se refere a alinea "c" do inciso I deste artigo, pelos im6veis situados na zona beneficiada em 
funcao dos respectivos fatores individuais de valorizacao. 

§ 22 - Por ocasiao do respectivo lancamento, cada contribuinte devera ser notificado do 
montante da contribuicao, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo 
calculo. 

SE<;:AO IV 

Arrecadacao 

Art. 126 - A contribuicao de melhoria podera ser paga de uma so vez ou parceladamente, de 
acordo com o que estabelecer o regulamento deste C6digo. 

Art. 127 - No caso de pagamento parcelado, os valores serao calculados de modo que o total 
anual nao exceda a 3 % (tres por cento) do maior valor do imovel, constante no cadastro irnobiliario fiscal e 
atualizado a epoca da cobranca. 

Art. 128 - A falta de pagamento do imposto nos vencimentos fixados nos avisos de lancarnento, 
sujeitara o contribuinte a multa de 0,30 % (zero virgula trinta por cento) sobre o valor do tributo por cada dia 
de atraso, ate o limite de 20 % (vinte por cento). mais acrescimo de juros de mora de I % (um por cento) ao 
mes e mais correcao de acordo com a taxa selic, inscrevendo-se o debito a credito da Fazenda Municipal, apos 
seu vencimento como Divida Ativa, para cobrancajudicial. 



SE<;:AO V 

Nao Incidencia 

Art. 129 - Ficam excluidos da incidencia da contribuicao de melhoria os im6veis de 
propriedade do Poder Publico, templos de qualquer culto, instituicoes de educacao e de assistencia social, 
quando estas nao tiverem finalidade lucrativa, exceto os prometidos a venda e os submetidos a regime de 
enfiteuse, aforamento ou concessao de uso. 

SE(AO VI 

Base de Calculo 

Art. 130 - A contribuicao de melhoria tera como lirnite total a despesa realizada, 

Paragrafo unico - Para efeito de deterrninacao do limite total, serao computadas as despesas de 
estudo, projeto, fiscalizacao, desapropriacao, adrninistracao, execucao e financiamento, inclusive premios de 
reembolso e outras de praxe em financiarnentos ou emprestimos, cujo valor sera atualizado na epoca do 
lancamento, se for o caso. 

LIVRO SECUNDO 

DIREITO TRIBUT ARIO 

TITULO I 

NORMAS CERA IS 

CAPiTULO I 

Legislacao T'ributarfa 

Art. 131 - A expressao "legislacao tributaria" compreende leis, decretos e normas 
complernentares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos de cornpetencia do Municipio e relacoes 
juridicas a eles pertinentes. 

A1t. 132 - Sao normas cornplementares das Leis e dos decretos: 

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; 
II - as decisoes dos orgaos singulares ou coletivos de jurisdicao administrativa do Municipio; 

Ill - as praticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas; 
IV - os convenios celebrados pelo Municipio com orgaos da Adrninistracao Federal, Estadual 

ou Municipal. 

� Paragrafo unico - A observancia das normas referidas neste artigo exclui a imposicao de 
penalidades, a cobranca dejuro de mora ea atualizacao do valor rnonetario da base da calculo do tributo. 

Art. 133 - Salvo disposicao em contrario, entram em vigor: 

I - os atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo anterior, na data de sua 
publicacao; 



" II - as decisoes a que se refere o inciso II do artigo anterior, quanto a seus efeitos normativos, 
30 (trinta) dias apos a data de sua publicacao; 

Ill - os convenios a que se refere o inciso IV do artigo anterior, na data neles prevista. 

Paragrafo unico - Entrara em vigor, no primeiro dia do exercicio subsequente ap6s a sua 
publicacao, a Lei ou o dispositivo de lei que: 

l - institua tributos; 
II - defina novas hip6teses de incidencia; 

Ill - extinga ou reduza isencoes, exceto se a Lei dispuser de maneira rnais favoravel ao 
contribuinte. 

Art. 134 - Na ausencia de disposicao expressa, a autoridade cornpetente para aplicar a 
legislacao tributaria utilizara sucessivamente, na ordern indicada: 

I - a analogia; 
II - os principios gerais de direito tributario; 

111 - os principios gerais de direito pub I ico; 
IV - a equidade. 

§ l 2 - 0 ernprego da analogia nao pod era resultar na exigencia de tributo nao previsto em lei. 

§ 22 - 0 emprego da equidade nao podera resultar na dispensa do tributo devido. 

Art. 135 - lnterpreta-se literalmente a legislacao tributaria que disponha sobre: 

I - suspensao OU exclusao do Credito tributario; 
II - outorga de isencao; 

Ill - dispensa do curnprirnento de obrigacoes tributarias acess6rias. 

Art. 136 - A iegislacao tributaria do Municipio observara: 

I - as normas constitucionais vigentes; 
ll - as norrnas gerais do Direito Tributario estabelecidas no C6digo Tributario Nacional; 

I II - as disposicoes deste c6digo e das leis a ele subsequentes. 

§ I 2 - 0 conteudo e o alcance de decretos, atos normativos, decisoes e praticas observadas 
pelas autoridades administrativas restringem-se aos das leis em funcao das quais sejam expedidos, nao 
podendo, em especial: 

I - dispor sobre materia nao tratada em Lei; 
II - criar tributo, estabelecer ou alterar bases de calculo ou aliquotas, nem fixar forrnas de 

suspensao, extincao e exclusao de creditos tributaries; 
Ill - estabelecer agravacoes, criar obrigacoes acess6rias ou ampliar as faculdades do Fisco. 

§ 22 - Fica o Prefeito obrigado a atualizar, rnediante decreto, anualmente, o valor monetario da 
base de calculo dos tributos. 
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TITULO II 

OBRIGACAO TRIBUTARIA 

CAPITULO I 

Obrigacao Principal e Acessoria 

Art. 137 - A obrigacao tributaria compreende as seguintes modalidades: 

I - obrigacao tributaria principal; 
II - obrigacao tributaria acess6ria. 

§ I 2 - Obrigacao tributaria principal e aquela que surge com a ocorrencia do fato gerador e tern 
por objeto o pagamento de tributo ou de penalidade pecuniaria, extinguindo-se juntamente com o credito dela 
decorrente. 

§ 22 - Obrigacao tributaria acess6ria e a que decorre da legislacao tributaria e tern por objeto a 
pratica ou a abstencao de atos nela previstos, no interesse da Fazenda Municipal. 

§ 32 - A obrigacao tributaria acess6ria, pelo simples fato de sua inobservancia, converte-se em 
principal relativamente a penalidade pecuniaria. 

CAPITULO II 

Fato Gerador 

Art. 138 - Fato gerador da obrigacao principal e a situacao definida neste c6digo como 
necessaria e suficiente para justificar o lancamento e a cobranca de cada um dos tributos de competencia do 
Municipio. 

Art. 139 - Fato gerador da obrigacao acess6ria e qualquer situacao que, na forma da legislacao 
tributaria do Municipio, imponha a pratica ou abstencao de ato que nao configure obrigacao principal. 

Paragrafo unico - Considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos: 

I - tratando-se de situacao de fato, desde o momento em que se verifiquem circunstancias 
materiais necessarias para que produza os efeitos que normalmente lhe sao pr6prios; 

II - tratando-se de situacao juridica, desde o momento em que esteja definitivamente 
constituida, nos termos do direito aplicavel. 

CAPITULO Ill 

Sujeitos da Obrigacao T'ributaria 

SECAO I 

Sujeito Ativo 

Art. 140 - Na qualidade de sujeito ativo da obrigacao tributaria, o Municipio de Saboeiro e a 
pessoajuridica de direito publico interno titular da competencia privativa, para decretar e arrecadar os tributos 
especificados neste c6digo. 



§ 1 Q - A cornpetencia tributaria e indelegavel, salvo a atribuicao das funcoes de arrecadar ou 
fiscalizar tributos ou, acima de executar leis, services, atos ou decisoes administrativas em materia tributaria, 
conferida a outras pessoa de direito publico. 

§ 2� - Nao constitui delegacao de cornpetencia o cometimento a pessoas de direito privado de 
encargo ou funcao de arrecadar tributos. 

SE<;::AO II 

Sujeito Passivo 

A1t. 141 - Sujeito passivo da obrigacao principal ea pessoa obrigada ao pagamento do tributo 
ou penalidade pecuniaria . 

• Paragrafo unico - 0 sujeito passivo da obrigacao principal diz-se: 

I - contribuinte, quando tenha relacao pessoal e direta com a situacao que constitua o 
respectivo fato gerador; 

11 - responsavel, quando, sem revestir a condicao de contribuinte, sua obrigacao decorra de 
disposicao expressa neste C6digo. 

Art. 142 - Sujeito passivo da obrigacao acess6ria e a pessoa obrigada as prestacoes que 
constituem o seu objeto. 

SE<;::AO Ill 

Solidariedade 

A1t. 143 - Sao solidariamente responsaveis: 

I - as pessoas fisicas ou jundicas, que tenham interesse comum na situacao que constitua fato 
gerador da obrigacao tributaria principal; 

" II - a pessoa juridica de direito privado resultante de fusao, transformacao ou incorporacao, 
pelos tributos devidos pelas pessoas juridicas de direito privado fusionadas, transformadas 
ou incorporadas; 

111 - a pessoa fisica ou juridica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer titulo, 
fundo de comercio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a 
respectiva exploracao, sob a mesma ou outra razao social ou sob forma individual, pelos 
tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos ate a data do ato: 
a) integralmente, se o alienante cessar a exploracao do comercio, industria ou atividade; 
b) subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploracao ou iniciar dentro de 

seis meses, a contar da data da alienacao, nova atividade no mesmo ou em outro ramo 
de comercio, industria ou profissao, 

IV - todos aqueles que, mediante conluio, colaborarem para a sonegacao de tributos devidos ao 
Municipio. 

Paragrafo unico - 0 disposto no inciso II deste artigo aplica-se aos casos de extincao de 
pessoas juridicas de direito privado, quando a exploracao da respectiva atividade seja continuada por qualquer 
socio remanescente ou seu esp6lio, sob a mesma ou outra razao social, ou sob firma individual. 



SE<;:AO IV 

Capacidade T'ributaria 

"Art. 144 - A capacidade tributaria passiva independe: 

I - da capacidade civil das pessoas naturais; 
II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privacao ou limitacao do 

exercicio de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administracao direta de 
seus bens ou neg6cios; 

Ill - de estar a pessoa juridica regularmente constitufda, bastando que configure urna unidade 
economica ou profissional. 

SE<;:AO V 

Domicilio Tributarlo 

Art. 145 - Ao contribuinte ou responsavel e facultado escolher e indicar ao Fisco o seu 
domicilio tributario, assim entendido o lugar onde desenvolve sua atividade, responde por suas obrigacoes e 
pratica os demais atos que constituam ou possam vir a constituir obrigacao tributaria, 

� § 12 - Na falta de eleicao do domicilio tributario pelo contribuinte ou responsavel, considerar- 
se-a como tal: 

l - quanto as pessoas ftsicas, a sua residencia habitual ou, sendo esta incerta ou desconhecida, 
a sede habitual de sua atividade; 

11 - quanto as pessoas jurfdicas de direito privado ou as firmas individuais, o lugar de sua sede 
ou, em relacao aos atos ou fatos que deram origem a obrigacao tributaria, o de cada 
estabelecimento; 

111 - quanto as pessoas jurfdicas de direito publico, qualquer de suas reparticoes no territorio do 
Municipio. 

§ 22 - Quando nao couber a aplicacao das regras previstas em quaisquer dos incisos do 
paragrafo anterior, considerar-se-a como domicilio tributario do contribuinte ou responsavel o lugar da 
situacao dos bens ou da ocorrencia dos ato. 

VI 

Responsabilidade dos Sucessores 

Art. 14 7 - Os creditos tributaries relativos ao imposto predial e territorial urbano, as taxas pela 
utilizacao de services que gravem os bens im6veis ea contribuicao de melhoria sub-rogam-se na pessoa dos 
respectivos adquirentes, salvo quando conste do titulo a prova de sua quitacao. 

Paragrafo unico - No caso de arrematacao em hasta publica, a sub-rogacao ocorre sobre o 
respectivo preco, 

Art. l 48 - Sao pessoalmente responsaveis: 

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos, sem 
que tenha havido prova de sua quitacao; 

ll - o sucessor a qualquer titulo e o conjuge rneeiro, pelos tributos devidos ate a data da 
partilha ou adjudicacao, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhao do legado 
ou da meacao; 



Ill - o espolio, pelos tributos devidos pelo de cujus ate a data da abertura da sucessao. 

Art. 149 - A pessoa juridica de direito privado, que resultar de fusao, transforrnacao ou 
incorporacao de outra ou em outra, e responsavel pelos tributos devidos, ate a data do ato, pelas pessoas 
juridicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. 

Paragrafo unico - 0 disposto neste artigo aplica-se aos casos de extincao de pessoas juridicas 
de direito privado, quando a exploracao da respectiva atividade seja continuada por qualquer socio 
rernanescente ou seu esp61io, sob a rnesrna ou outra razao social, ou sob firrna individual. 

Art. 150 - A pessoa natural ou juridica de direito privado que adquirir de outra, a qualquer 
titulo, fun.do"de comercio ou estabelecirnento cornercial, industrial. produtor, de prestacao de services ou 
profissional e continuar respectiva exploracao, sob a mesma ou outra razao social ou sob firma individual, 
responde pelos tributos devidos ate a data do ato relativos ao fundo ou estabelecirnento adquirido: 

I - integralrnente, se o alienante cessar a exploracao da atividade; 
II - subsidiariarnente com o alienante, se este prosseguir na exploracao ou iniciar, dentro de 6 

(seis) meses, a contar da data da alienacao, no rnesmo ou em outro ramo de atividade. 

SE<;AO VII 

Responsabilidade de Terceiros 

Art. 151 - Nos casos de impossibilidade de exigencia do cumprimento da obrigacao principal 
pelo contribuinte, respondern solidariarnente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissoes pelas 
quais forem responsaveis: 

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; 
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados; 

Ill - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes; 
n IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo esp61io; 

V - o sindico e o cornissario, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatario; 
VI - os tabeliaes, escrivaes e demais serventuarios de oficio, pelos tributos devidos sobre os 

atos praticados por eles ou diante deles em razao de seu oficio; 
VII - os socios, no caso de I iquidacao da sociedade de pessoas. 

Paragrafo unico - 0 disposto neste artigo s6 se aplica, em rnateria de penalidade, as de carater 
morat6rio. 

Art. 152 - Sao pessoalmente responsaveis pelos creditos correspondentes a obrigacoes 
tributarias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infracao de lei, contrato social ou 
estatuto: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior; 
11 - os mandatarios, prepostos e empregados; 

111 - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas juridicas de direito privado. 

CAPITULO IV 

Lancamento 

Art. 153 - 0 orgao Fazendario efetuara o lancamento dos tributos municipais, atraves de 
qualquer uma das seguintes modalidades: 



" I - lancamento de offcio ou direto, quando for efetuado com base nos cadastros Fiscal, ou 
apurado diretamente junto ao contribuinte ou responsavel, ou a terceiro que disponha 
desses dados; 

II - lancamento por hornologacao, quando a legislacao atribuir ao sujeito passivo o dever de 
antecipar o lancamento pelo ato em que a referida autoridade, tornando conhecimento da 
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente o homologue; 

Ill - lancamento por declaracao, quando for efetuado com base na declaracao do sujeito 
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma de legislacao tributaria, presta a 
autoridade fazendaria informacoes sobre materia de fato, indispensaveis a sua efetivacao, 

§ J£ - 0 pagamento antecipado pelo obrigado, nos termos do inciso II deste artigo, extingue o 
credito, sob condicao resolut6ria de ulterior homologacao de lancamento. 

§ 2£ - E de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrencia do fato gerador, o prazo para hornologacao 
do lancamento a que se refere o inciso II deste artigo; expirado esse prazo, sem que a fazenda Municipal se 
tenha pronunciado, concede-se homologado o lancarnento e definitivamente extinto o credito, salvo se 
comprovada a ocorrencia de dolo, fraude ou simulacao. 

,, Art. 154 - Serao objetos de lancamento: 

I - direto ou de oficio: 
a) o imposto predial e territorial urbano; 
b) o imposto sobre services, devido por profissionais autonornos ou por sociedades de 

profissionais; 
c) as taxas de licenca para localizacao e funcionamento, a partir do inicio do exercicio 

seguinte a instalacao do estabelecirnento; 
d) a contribuicao de melhoria. 

II - por homologacao: o imposto sobre services, devido pelos contribuintes obrigados a 
ernissao de notas fiscais e escrituracao de livros Fiscais; 

Ill - por declaracao: os tributos nao relacionados nos itens anteriores. 

Paragrafo unico - 0 lancamento e efetuado ou revisto, de oficio, nos seguintes casos: 

a) quando a declaracao nao seja prestada por quern de direito, na forma e 
nos prazos previstos na legislacao tributaria; 

b) quando a pessoa legalmente obrigada, embora ten ha prestado declaracao 
nos termos da alinea anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da 
legislacao tributaria, ao pedido de esclarecimento formulado pela 
autoridade fazendaria, recusa-se a presta-lo ou nao o preste 
satisfatoriamente a juizo daquela autoridade; 

c) quando se comprove falsidade, erro ou omissao quanto a qualquer 
elemento definido na legislacao tributaria como sendo de declaracao 
obrigatoria; 

d) quando se comprove omissao ou inexatidao, por parte da pessoa 
legalmente obrigada, nos casos de lancamento por homologacao; 

e) quando se cornprove acao ou omissao do sujeito passivo, ou de terceiro 
legalrnente obrigado, que de lugar a aplicacao de penalidade pecuniaria; 

f) quando se comprove que o sujeito passivo ou terceiro em beneficio 
daquele, agiu corn dolo, fraude ou sirnulacao; 

g) quando deva ser apreciado fato nao conhecido ou nao aprovado por 
ocasiao do lancamento anterior; 

h) quando se comprove que no lancamento ocorreu fraude ou falta 
funcional do servidor que o efetuou, ou omissao, pelo mesmo servidor, 
de ato ou formalidadc essencial; 



i) quando o lancamento original consignar diferenca a menor contra o 
Fisco, em decorrencia de erro de fato em qualquer das suas fases de 
execucao; 

j) quando, em decorrencia de erro de fato, houver necessidade de anulacao 
do lancarnento anterior, cujos defeitos o invalidem para todos os fins de 
direito. 

� Art. 155 - E facultado ao Fisco o arbitramento do tribute, quando o valor pecuniario da materia 
tributaria nao for conhecido exatamente ou quando sua investigacao for dificultada ou impossibilitada pelo 
contribuinte. 

Art. 156 - A notificacao do lancamento e de suas alteracoes ao sujeito passivo sera efetuada por 
qualquer uma das seguintes formas: 

I - comunicacao ou avisos diretos; 
II - publicacao no orgao oficial do Municipio ou do Estado; 

Ill - publicacao em orgao da imprensa local; 
IV - qualquer outra forma estabelecida na legislacao tributaria do Municipio. 

TITULO Ill 

CREDITO TRI BUT ARIO 

CAPiTULO I 

Disposicoes Gerais 

Art. 157 - 0 credito tributario decorre da obrigacao principal e tern a mesma natureza desta. 

Art. 158 - As circunstancias que modi ficam o credito tributario, sua extensao ou seus efeitos, 
ou as garantias ou os privilegios a ele atribuidos, ou que excluem sua exigibilidade, nao afetam a obrigacao 
tributaria que lhe deu origem. 

Art. 159 - 0 credito tributario regularmente constituido somente se modifica ou se extingue, ou 
tern a sua exigibilidade suspensa ou excluida, nos casos expressamente previstos neste c6digo. 

Paragrafo unico - Fora dos casos previstos neste c6digo, o credito tributario regularmente 
constituido nao pode ter dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da Lei, a sua 
efetivacao ou as respectivas garantias. 

CAPiTULO II 

Constitulcao do Credito T'ributario 

Art. 160 - Cabera ao Fisco constituir o credito tributario do Municipio pelo lancarnento, assim 
entendido o procedimento privativo de cada autoridade do orgao tributario, que tern por objetivo: 

I - verificar a ocorrencia do fato gerador da obrigacao correspondente; 
II - determinar a materia tributavel; 

111 - calcular o montante do tributo devido; 
IV - identificar o sujeito passivo; 
V - propor, sendo o caso, a aplicacao da penalidade cabivel. 



Paragrafo unico - A atividade administrativa do lancamento e vinculada e obrigatoria, sob 
pena de responsabilidade funcional. 

Art. 161 - 0 lancamento reporta-se a data de ocorrencia do fato gerador da obrigacao e rege-se 
pela legislacao entao vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. 

§ J!! - Aplica-se ao lancarnento a legislacao que posteriormente ao fato gerador da obrigacao 
tributaria, tenha instituido novos criterios de apuracao ou processos de fiscalizacao, ampliando, os poderes de 
investigacao das autoridades administrativas ou outorgando ao credito maiores garantias ou privilegios, 
exceto, neste ultimo caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributaria a terceiros. 

§ 2£ - 0 disposto neste artigo nao se aplica aos impostos lancados por periodos certos de 
tempo, desde que a respectiva Lei fixe expressamente a data em que se considera ocorrido o fato gerador. 

CAPITULO Ill 

Cobranca 

Art. 162 - A cobranca dos tributos far-se-a na forma e nos prazos estabelecidos em regulamento 
desta Lei. 

Paragrafo unico - Excetua-se do disposto neste artigo a cobranca da contribuicao de melhoria, 
cujas condicoes serao especificadas na notificacao do lancamento respectivo. 

A1t. 163 - 0 calendario a que se refere o artigo anterior podera prever concessao de descontos 
por antecipacao de pagamento dos tributos de lancamento direto. 

Art. 164 - Na cobranca a menor do tributo ou penalidade pecuniaria respondem solidariamente 
tanto o servidor responsavel pelo erro, quanto o contribuinte. 

CAPiTULO IV 

Concessao de Parcelamento 

Art. 165 - 0 Prefeito podera, a requerimento do sujeito passivo, conceder novo prazo, apos 
vencimento do anteriormente assinalado para pagamento do credito tributario, observadas as seguintes 
condicoes: 

I - nao se concedera parcelamento aos debitos referentes ao imposto incidente sobre terrenos 
nao edificados; 

II - o numero de prestacoes nao excedera a 36 (trinta e seis), e o vencimento sera mensal e 
consecutive, vencendo, juro de I % ( um por cento) ao mes, ou fracao; 

Ill - o saldo devedor sera corrigido monetariamente; 
IV - o nao pagamento de 3 (tres) prestacoes consecutivas implicara o cancelamento autornatico 

do parcelamento, independente de previo aviso ou notificacao, promovendo-se de 
imediato a inscricao do saldo devedor em divida ativa, para imediata cobranca executiva. 

Art. 166 - A concessao do parcelamento nao gera direito adquirido e sera revogado, de oflcio, 
sempre que se apure que o beneficiado nao satisfazia as condicoes, ou nao cumpria ou deixou de cumprir os 
requisitospara a concessao do favor, cobrando-se o credito acrescido de juro de mora de I % (um por cento) 
ao mes. OU fra9ao: 

I- com imposicao da penalidade cabivel, nos casos de dolo ou simulacao de beneficios 
daquele; 



' 
I ,, 

II - sem irnposicao de penalidade, nos demais casos. 

e Paragrafo unico - Na revogacao de oficio do parcelamento, em consequencia de dolo ou 
simulacao do beneficio daquele, nao se computara, para efeito de prescricao de direito a cobranca do credito, 
o tempo decorrido entre a sua concessao e a sua revogacao. 

CAPiTULO V 

Suspensiio do Credito Trlbutario 

Art. 167 - Suspendem a exigibilidade do credito tributario: 

I - a moratoria; 
II - o dep6sito de seu montante integral; 

Ill - as reclamacoes e os recursos, nos termos definidos na parte deste c6digo que trata do 
Processo Administrativo Tributario; 

IV - a concessao de medida liminar em mandato de seguranca. 

Paragrafo unico - A suspensao do credito tributario nao dispensa o cumprimento das 
obrigacoes acess6rias dependentes da obrigacao principal. 

CAPITULO VI 

Restituicao 

Art. 168 - 0 sujeito passivo tera direito a restituicao total ou parcial das irnportancias pagas a 
titulo de tributo ou demais creditos tributaries, nos seguintes casos: 

I - cobranca ou pagamento espontaneo de tributo indevido ou em valor maior que o devido, 
em face da legislacao tributaria ou da natureza ou circunstancias materiais do fato gerador 
efetivamente ocorrido; 

II - erro na identificacao do sujeito passivo, na determinacao da allquota, no calculo do 
montante do debito, na elaboracao ou conferencia de qualquer documento relativo ao 
pagamento; 

111 - reforma, anulacao, revogacao ou rescisao de decisao condenat6ria. 

§ 12 - A restituicao de tributos que comportem, por sua natureza, transferencia do respectivo 
encargo financeiro somente sera feita a quern prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de te-lo 
transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebe-Ia. 

§ 22 - A restituicao total ou parcial da lugar a restituicao, na mesma proporcao, dos juros de 
mora, penalidades pecuniarias e demais acrescimos legais relativos ao principal, excetuando-se os acrescimos 
referentes a infracoes de carater formal. 

Art. 169 - 0 direito de pleitear a restituicao do tributo extingue-se com o decurso do prazo de 5 
(cinco) anos, contados: 

I - nas hip6teses dos incisos I e II do artigo anterior, da data de extincao do credito tributario; 
II - na hip6tese do inciso lll do artigo anterior, da data em que se tornar definitiva a decisao 

administrativa ou transitar em julgado a decisao judicial que tenha reformado, anulado, 
revogado ou rescindido a decisao condenatoria. 

·;, 



CAPITULO VII 

Extincao do Credito Trtbutario 

SE<;:AO I 

Disposicoes Gerais 

Art. 170 - Extinguem o credito tributario: 

I - pelo pagamento; 
11 - pela compensacao; 

III - pela transacao; 
IV - pela remissao; 
V - pela prescricao; 

VI - pela decadencia; 
VII - pela conversao do dep6sito em renda: 

VIII - pelo pagamento antecipado e a homologacao do lancamento, na forma indicada neste 
c6digo; 

IX - pela consignacao em pagamento, quando julgada procedente; 
X - pela decisao administrativa irreforrnavel, assim entendida a definitiva na 6rbita 

administrativa, que nao possa ser objeto de acao anulat6ria; 
XI - pela decisao judicial passada em julgado. 

SE<;:AO II 

Pagamento 

Art. 171 - 0 pagamento podera ser efetuado por qualquer uma das seguintes formas: 

I - moeda corrente do pals; 
� 11 - cheque nominal. 

Paragrafo unico - 0 credito pago por cheque somente se considera extinto com o resgate deste 
pelo sacado. 

Art. 172 - Nenhum pagamento de tributo sera efetuado sem a expedicao da guia de 
recolhimento. 

Paragrafo unico - No caso de expedicao fraudulenta de guias responderao civil, criminal e 
administrativamente, os servidores que as tiverem subscrito, emitido ou fornecido. 

Art. 173 - 0 pagamento nao implica quitacao do credito fiscal, valendo o recibo como prova da 
importancia nele referida e continuando o contribuinte obrigado a satisfazer qualquer diferenca que venha a 
ser apurada. 

Art. 174 - 0 credito nao integralmente pago no vencimento ficara sujeito a juro de mora de I % 
(um por cento) ao mes, ou fracao, sem prejuizo da aplicacao da multa correspondente e da correcao do debito, 
na forma prevista neste C6digo. 

• Art. 175 - 0 Prefeito podera, em nome do Municipio. firmar convenios com empresas do 
sistema financeiro, oficiais ou nao, com sede, agencias ou escrit6rio no Municipio, visando ao recebimento de 
tributos, vedada a atribuicao de qualquer parcela de arrecadacao a titulo de remuneracao, bem coma o 
recebimento de juros desses dep6sitos. 



SE<;::AO Ill 

Compensacao 

b Art. 176 - Fica o Executivo Municipal autorizado a compensar creditos tributaries com creditos 
lfquidos e certos, vencidos ou vincendos do sujeito passivo contra a Fazenda Publica, nas condicoes e sob 
garantias estipuladas em cada caso. 

Paragrafo unico - Sendo vincendo o credito do sujeito passivo, seu montante sera reduzido de 
I % (um por cento) por mes ou fracao, correspondente ao juro que decorria entre a data da compensacao e do 
vencimento. 

Art. 177 - Fica o Executivo Municipal autorizado a, sob condicoes e garantias especiais, efetuar 
transacao com o sujeito passivo da obrigacao tributaria para, mediante concessoes mutuas, resguardados os 
interesses municipais, terminar litfgio e extinguir o credito tributario. 

SE<;:AO IV 

Transacao 

Art. 178 - Nas questoes ticais, que estejam sendo discutidas em jufzo, podera o Prefeito 
Municipal autorizar ao Procurador da Fazenda Publica Municipal, fazer transacao entre esta e o sujeito 
passivo da obrigacao tributaria, mediante concessoes mutuas, que importem em termino de litigio e 
conseqUente extincao do credito tributario. 

§ I" - A transacao de que trata este artigo nao podera importar em reducao de mais de 50 % 
(cinquenta por cento) da dfvida ajuizada, nem podera ser objeto de divida inferior ao custo de sua cobranca. 

§ 22 - Tambem nao sera objeto da transacao de que trata este artigo as custas judiciais e outras 
pronunciacoes de direito relativas ao processo. 

SE<;:AO V 

Rernissao 

Art. 179 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a conceder, por despacho fundamentado, 
remissao total ou parcial do credito tributario, atendendo: 

I - a situacao economica do sujeito passivo; 
b II - ao erro ou ignorancia excursaveis do sujeito passivo, quanto a materia de fato; 

111 - ao fato de ser a importancia do credito tributario inferior ao custo de sua cobranca; 
IV - as consideracoes de equidade relativamente as caracteristicas pessoais ou materiais do 

caso: 
V - as condicoes peculiares a determinada regiao do territorio municipal. 

Paragrafo unico - A rernissao referida neste artigo nao gera direito adquirido, podendo ser 
revogado, a qualquer tempo, se o beneficiario, ou terceiro em beneficio do mesmo, para as hip6teses 
indicadas nos incisos I e IV, agiu com dolo ou simulacao do beneficiario. 



SE<;:AO VI 

Prescricao 

Art. 180 - A acao para cobranca do credito tributario prescreve em 5 (cinco) anos, contados da 
data da sua constituicao definitiva. 

Paragrafo unico - A prescricao sera interrompida: 

I - pela citacao pessoal feita ao devedor; 
II - pelo protesto judicial; 

Ill - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 
"IV - por qualquer ato inequfvoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

debito pelo devedor. 

Art. 181 - Ocorrendo a prescricao, e nao tendo sido ela interrompida na for-ma do Paragrafo 
unico do artigo anterior, abrir-se-a inquerito administrativo para apurar as responsabilidades, na forma da 
legislacao aplicavel, 

§ 12 - 0 servidor fazendario respondera civil e administrativamente pela prescricao de creditos 
tributaries sob sua responsabilidade, cabendo-lhe indenizar o Municfpio pelos creditos tributaries que 
deixaram de ser reconhecidos. 

§ 22 - Constitui falta de exatidao no cumprimento do <lever o servidor fazendario que deixar 
prescrever creditos tributaries sob sua responsabilidade. 

SE<;:AO VII 

Decadencia 

.. Art. 182 - 0 direito da Fazenda Municipal constituir o credito tributario extingue-se ap6s 5 
( cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercfcio seguinte aquele em que o lancamento poderia ter sido 
efetuado; 

II - da data em que se tornar definitiva a decisao que houver anulado, por vicio formal, o 
lancarnento anteriormente efetuado. 

Paragrafo unico - 0 direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o 
decurso do prazo nele previsto, contando da data em que tenha sido iniciada a constituicao do credito 
tributario, pela notificacao ao sujeito passivo de qualquer medida preparat6ria indispensavel ao lancarnento, 

A1t. 183 - Ocorrendo a decadencia, aplicarn-se as normas do artigo 182 e seus incisos e 
paragrafo, no tocante a apuracao das responsabilidades a caracterizacao da falta. 

CAPITULO VIII 

Exclusao do Credito Tributario 

A11. 184 - Excluem o credito tributario: 

I - a isencao; 
11 - a anistia. 
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Paragrafo unico - A exclusao do credito tributario nao dispensa o cumprimento das obrigacoes 
acess6rias dependentes da obrigacao principal. 

SE<;Ao ! 

lmunidade 

Art. 185 - E vedado o lancamento de imposto sobre o patrimonio ou os services: 

a) da Uniao, dos Estados, dos Municipios e do Distrito Federal; 
b) de instituicoes de educacao e de assistencia social, observados os requisitos do 

paragrafo 3£ deste artigo; 
c) de partidos politicos: 
d) de templos de qualquer cu Ito. 

§ J£ - 0 disposto na alinea "a" deste artigo e extensivo as autarquias, no que se refere a 
im6veis efetivamente vinculados as suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, mas nao exonera o 
promitente comprador da obrigacao de pagar o imposto que incidir sobre o im6vel objeto da promessa de 
compra e ven�da. 

§ 2" - 0 disposto na alinea "a" deste artigo nao se aplica aos im6veis submetidos ao regime de 
aforamento, caso em quc o imposto deve ser lancado em nome do titular do dorninio util. 

§ 3£ - 0 disposto na alinea "b" deste artigo e subordinado a observancia dos seguintes 
requisitos pelas entidades nela referidas: 

I - nao distribuir qualquer parcela de seu patrimonio ou de suas rendas, a titulo de lucro ou 
participacao no seu resultado; 

II - aplicar integralmente no Pais, seus recursos na manutencao dos objetivos institucionais; 
111 - manter escrituracao de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades 

capazes de assegurar sua exatidao. 

SE<;:AO II 

lsencao 

� Art. 186 - A isencao e a dispensa do pagamento de tributo, em virtude de disposicao expressa 
neste C6digo ou em Lei a ele subsequente. 

Art. 187 - A isencao sera efetivada: 

I - em carater geral, quando a lei que a conceder nao impuser condicao aos beneficiaries: 
11 - em carater individual, por despacho do Prefeito, em requerimento no qual o interessado 

faca prova do preenchimento das condicoes e do cumprimento dos requisitos previstos em 
Lei para a sua concessao. 

§ I� - 0 requerimento referido no inciso 11 deste artigo devera ser apresentado: 

a) no caso dos impostos predial e territorial urbano e sobre services, devido por 
profissionais autonomos ou sociedade de profissionais, ate o vencimento no prazo 
final, fixado em cada ano para pagamento dos mencionados tributos; 

b) no caso do imposto sobre services de qualquer natureza lancado por hornologacao, ate 
o vencimento do prazo final fixado para o primeiro pagamento. 
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§ 2"' - A falta do requerimento fara cessar os efeitos da isencao e sujeitara o credito tributario 
respectivo as forrnas de extincao previstas neste C6digo. 

§ 3£ - No despacho que efetivar a isencao podera ser determinada a suspensao do requerimento 
para perlodos subsequentes, enquanto forem satisfeitas as condicoes exigidas para que seja efetivada a 
isencao. 

§ 4!' - 0 despacho a que se refere este artigo nao gera direitos adquiridos, sendo a isencao 
revogada de oflcio sempre que se apure que o beneficio nao satisfazia ou deixou de satisfazer as condicoes ou 
nao cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessao do fator, cobrando-se o credito corrigido 
monetariamente, acrescido de juros de mora: 

a) com imposicao da penalidade cabivel, nos casos de dolo ou simulacao do 
beneficiado, ou de terceiro beneficio daquele; 

b) sem imposicao de penalidade, nos demais casos. 

§ 5"' - 0 lapso de tempo entre a efetivacao e a revogacao da isencao nao e computado para 
efeito de prescricao do direito de cobranca do credito. 

SE<;AO III 

Anistia 

Art. 188 - A anistia abrange exclusivamente as infracoes cometidas anteriormente a vigencia da 
lei que a concede, nao se aplicando aos atos qualificados em lei como crime, contravencao, ou conluio ou 
tenha sido praticado com dolo, fraude ou simulacao pelo sujeito passivo ou terceiro em beneficio daquele. 

Art. 189 - A anistia pode ser concedida: 

I - em carater geral; 
II - limitadamente: 

a) as infracoes da legislacao relativa a determinado tributo; 
b) as infracoes punidas com penalidade pecuniarias ate determinado montante, 

conjugadas ou, com penalidades de outra natureza; 
c) a determinada regiao do territ6rio do municipio, em funcao de condicoes a ela 

peculiar; 
d) sob condicao do pagamento do tributo no prazo nela fixado, ou seja, fixacao por ela 

atribuida a autoridade administrativa. 

§ Js> - Quando nao concedida em carater geral, a anistia e efetivada em cada caso, por despacho 
do prefeito, em requerimento no qua! o interessado faca prova do preenchimento oas condicoes e do 
cumprimento dos requisitos da lei para a sua concessao. 

,, § 2"' - 0 despacho referido nao gera direito adquirido e sera revogado de oficio, sempre que se 
apure que o beneficio nao satisfazia ou deixou de satisfazer as condicoes ou nao cumpria ou deixou de 
cumprir os requisitos para concessao do favor cobrando-se o credito acrescido de juro de mora, com 
imposicao da penalidade cabivel, nos casos do dolo ou simulacao do beneficiado ou de terceiro em beneficio 
daquele. 
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CAPITULO IX 

Infracoes e Penalidades 

SE<;AO I 

Disposicdes Gerais 

Art. 190 - Constitui infracao a acao ou ornissao, voluntaria ou nao, que importe a 
inobservancia, por parte do sujeito passivo ou de terceiros, das normas estabelecidas pela legislacao tributaria 
do Municipio. 

Art. l 9 I - Os infratores sujeitam-se as seguintes penalidades: 

I - multas; 
II - sistema especial de fiscalizacao; 

.. Ill - proibicao de transacionar corn os orgaos integrantes da adrninistracao direta e indireta do 
Municipio. 

Paragrafo unico - A imposicao de penalidades: 

I - nao exclui: 
a) o pagamento do tributo; 
b) a fluencia de juros de mora; 
c) a correcao rnonetaria do debito. 

II - nao exime o infrator: 
a) do cumprimento de obrigacao tributaria acessoria: 
b) de outras sancoes civis, administrativas ou penais que couberem. 

SE<;AO II 

Multas 

,. Art. 192 - As multas serao aplicadas e calculadas de acordo com os criterios indicados em razao 
das seguintes infracoes: 

I - nao cumprimento, por contribuintes ou responsaveis, de obrigacao tributaria principal, que 
resulte no atraso de pagamento de tributos de lancamento direto: 
a) A falta de pagamento do impasto nos vencimentos fixados nos avisos de lancamento, 

sujeitara o contribuinte a multa de 0,30 % (zero virgula trinta por cento) sabre o valor 
do tributo por cada dia de atraso, ate o limite de 20 % (vinte por cento), mais 
acrescimo de juros de mora de I % (um por cento) ao mes e mais correcao de acordo 
com a taxa selic, inscrevendo-se o debito a credito da Fazenda Municipal, ap6s seu 
vencimento corno Divida Ativa, para cobranca judicial. 

II - nao cumprimento, por contribuintes ou responsaveis, de obrigacao tributaria principal, que 
resulte no atraso de pagamento ou recolhimento a rnenor de tributos de lancamento por 
hornologacao: 
a) tratando-se de simples atraso no pagamento e caso sua efetivacao ocorra antes do 

inicio da acao fiscal 15 % (quinze por cento) sabre o valor do debito; 
b) tratando-se de simples atraso no pagamento, estando corretamente escriturada a 

operacao e apurada a infracao mediante acao fiscal 30 % (trinta por cento) sabre o 
valor do debito. 

Ill - sonegacao fiscal e independentemente da acao criminal que couber 2 (duas) a 5 (cinco) 
vezes o valor do tributo sonegado; 
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IV - o nao cumprimento, por contribuintes ou responsaveis, de obrigacao tributaria acessoria, 
desde que nao resulte na falta de pagamento do tributo de 30 (trinta) U,:;-IR; 

V - acao ou omissao que, direta ou indiretamente, prejudique a Fazenda Municipal 50: 
(cinqi.ienta) UFIR, a ser exigida de qualquer uma das seguintes pessoas ffsicas ou 
juridicas: 
a) o sindico, leiloeiro, corretor, despachante ou quern quer que facilite, proporcione ou 

auxilie, de qualquer forma, a sonegacao de tributo, no todo ou em parte; 
b) o arbitro que prejudicar a Fazenda Municipal, por negligencia ou ma- fe nas 

a val iacoes; 
c) as tipografias e estabelecimentos congeneres que aceitarem encomendas para 

confeccao de livros e documentos fiscais a que se refere este codigo, sem a competente 
autorizacao do Fisco; 

d) as autoridades, funcionarios administrativos e quaisquer outras pessoas que 
estabelecerem, iludirem ou dificultarem a acao do Fisco; 

e) quaisquer pessoas fisicas ou juridicas que infringirem dispositivos da legislacao 
tributaria do Municipio, para os quais nao tenham sido especificadas penalidades 
proprias. 

� I£ - Para os efeitos do inciso 111 deste artigo, entende-se como sonegacao fiscal a pratica, 
pelo sujeito passivo ou de terceiros em beneffcio daquele, de quaisquer dos atos definidos na Legislacao 
Federal, pertinente: 

a) prestar declaracao falsa ou omitir, total ou parcialmente, inforrnacoes que devam ser 
fornecidas a agentes do Fisco, com a intencao de eximir-se, total ou parcialmente, do 
pagamento de tributos e quaisquer adicionais devidos por Lei; 

b) inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operacoes de qualquer natureza 
em documentos ou livros exigidos pela legislacao tributaria, com a intencao de 
exonerar-se do pagamcntos de tributos devidos a Fazenda Municipal; 

c) alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operacoes mercantis, com o 
prop6sito de fraudar a Fazenda Municipal; 

d) fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as, com o 
objetivo de obter deducao de tributos devidos a Fazenda Municipal. 

§ 2£ - Aplicada a multa por crime de sonegacao fiscal, a autoridade fazendaria ingressara com 
acao penal. 

Art. 193 - As multas cujos montantes nao estiverem expressamente fixados nesta Lei serao 
graduadas pela autoridade fazendaria competente, observadas as disposicoes e os Ii mites frxados neste c6digo. 

§ J£ - Na imposicao e graduacao da multa, levar-se-a em conta: 

� I - a menor ou maior gravidade da infracao; 
II - as circunstancias atenuantes ou agravantes; 

111 - os antecedentes do infrator com relacao as disposicoes da legislacao tributaria. 

§ 2£ - Considera-se atenuante, para efeito da imposicao e graduacao de penal idade, o fato de o 
sujeito passivo procurar espontaneamente o Fisco para sanar infracao a legislacao tributaria, antes do inicio de 
qualquer procedimento fiscal. 

Art. 194 - As multas serao cumulativas, quando ocorrer, concomitantemente, o nao 
cumprimento de obrigacoes tributarias principais e acessorias. 

§ 1£ - Apurando-se no mesmo processo o nao cumprimento de mais de uma obrigacao 
tributaria acessoria, pelo mesmo sujeito passivo, a pena sera multiplicada pelo numero de infracoes 
cometidas. 



§ 2� - Quando o sujeito passivo infringir de forma continua o mesmo dispositivo da legislacao 
tributaria, a multa sera acrescida de 50 % (cinquenta por cento), desde que a continuidade nao resulte em falta 
de pagamento de tributo, no todo ou em parte. 

Art. 195 - As multas cujos valores sao variaveis serao fixadas no limite mfnimo se o infrator 
efetuar o pagamento do debito apurado no Auto de Infracao ou Apreensao, dentro do prazo estabelecido para 
aprcsentar defesa, desde que nao se trate de reincidencia especffica. 

Art. 196 - 0 valor da multa sera reduzido em 20 % (vinte por cento) e o respectivo processo 
arquivado se o infrator. no prazo revisto para a interposicao do recurso voluntario, efetuar o pagamento do 
debito exigido na decisao de primeira instiincia. 

Art. 197 - As multas nao pagas no prazo assinalado serao inscritas em dfvida ativa, para 
cobranca executiva, sern prejuizo da incidencia e da fluencia do juro de mora de I % (um por cento) ao mes 
ou fracao e da aplicacao da correcao monetaria, 

SE<;:AO III 

Demais Penalidades 

Art. 198 - 0 sistema especial de fiscalizacao sera aplicado, a criterio de autoridade fazendaria: 

I - quando o sujeito passivo reincidir em infracao a legislacao tributaria, da qual resulte falta 
de pagamento de tributo, no todo ou em parte; 

11 - quando houver duvida sobre a veracidade ou a autenticidade dos registros referentes as 
operacoes realizadas e aos tributos devidos. 

Paragrafo unico - 0 sistema especial a que se refere este artigo podera consistir, inclusive. no 
acompanhamento temporario das operacoes sujeitas ao tributo por agentes do Fisco. 

Art. 199 - Os contribuintes que estiverem em debito com relacao a tributos e penalidades 
pecurnanas devidos ao Municipio nao poderao participar de licitacoes, celebrar contratos ou termos de 
qualquer natureza ou, ainda, transacionar a qualquer tltulo, com excecao da transacao prevista no inciso 111 do 
artigo 170, com orgaos da administracao direta e indireta do Municlpio. 

Paragrafo unico - Sera obrigat6ria, para a pratica dos atos previstos neste artigo, a 
apresentacao da certidao negativa, expedida pelo Fisco, na qua! esteja expressa a finalidade a que se destina. 

SE<;:AO IV 

Responsabilidade Por Infracoes 

Art. 200 - Exceto os casos expressamente ressalvados em Lei, a responsabilidade por infracoes 
a legislacao tributaria do Municfpio independe da intencao do agente ou do responsavel, bem como da 
natureza e da extensao dos efeitos do ato. 

Art. 20 I - A responsabilidade e pessoal do agente: 

I - quando as infracoes conceituadas por Lei como crimes ou contravencoes, exceto quando 
praticadas no exercicio regular de administracao, mandato, funcao, cargo ou empregado, 
ou no cumprimento de ordem expressa emitida por alguern de direito; 

11 - quando as infracoes em cuja definicao o dolo especifico do agente seja elementar; 
111 - quando as infracoes que decorram direta e exclusivamente de dolo especifico: 
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a) das pessoas referidas no artigo 151 contra aqueles por quern respondem; 
b) dos mandatarios, prepostos ou empregados contra seus mandantes, preponentes ou 

empregadores; 
c) dos diretores, parentes ou representantes de pessoas juridicas de direito privado contra 

estas. 

Art. 202 - A responsabilidade e excluida pela denuncia espontanea da infracao, acompanhada, 
se for o caso, de pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do dep6sito da importancia arbitrada 
pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo depender de apuracao . 

Paragrafo unico - Nao sera considerada espontanea a denuncia apresentada ap6s o inicio de 
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalizacao, relacionados com a infracao. 

CAPiTULO X 

Garantias e Privilegios do Credito Trtbutario 

"Art. 203 - Sem prejuizo dos privilegios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos 
em lei, responde pelo pagamento do credito tributario a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem 
ou natureza, do sujeito passivo, seu esp61io ou sua massa falida, inclusive os gravados por onus real ou 
clausula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qua! for a data da constituicao do onus ou da clausula, 
excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoraveis, 

Art. 204 - 0 credito tributario prefere a qualquer outro, seja qua] for a natureza ou o tempo da 
constituicao deste, ressalvados os creditos decorrentes da legislacao do trabalho. 

Art. 205 - Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum departamento da 
administracao publica municipal, ou de suas autarquias, celebrara contrato ou aceitara proposta em 
concorrencia publica sem que o contratante ou proponente faca prova da quitacao de todos os tributos devidos 
a Fazenda, relativos a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre. 

CAPITULO XI 

Divida Ativa 

"Art. 206 - Constitui divida ativa tributaria do Municipio a proveniente de irnpostos, taxas, 
contribuicao de melhoria e multas de qualquer natureza, decorrentes de quaisquer infracoes a legislacao 
tributaria, inscrita na reparticao administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para 
pagamento, pela legislacao tributaria ou por decisao final proferida em processo regular, Lei n£ 4.320 de 17 de 
marco de 1964. 

Art. 207 - A divida ativa tributaria goza da presuncao de certeza e liquidez. 

Paragrafo unico - A presuncao a que se refere este artigo e relativa e pode ser extinta 
desobrigada por prova inequivoca, a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite. 

Art. 208 - 0 termo de inscricao da divida ativa devera conter: 

I - o norne do devedor, dos co-responsaveis e, sempre que conhecido, o dornicllio ou 
residencia de um e de outros; 

II - o valor originario da divida, bern como o termo inicial ea forma de calcular os juros de 
mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; 

111 - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da divida; 



IV - a indicacao, se for o caso, de estar a divida sujeita a atualizacao monetaria, bem como o 
respective fundamento legal e o termo inicial para o calculo; 

V - a data e o numero da inscricao, no registro de divida ativa; 
VI - o numero do processo administrative ou do auto de infracao, se neles estiver apurado o 

valor da dlvida. 

§ 1 � - A certidao da divida contera, al em dos elementos previstos neste artigo, a indicacao do 
livro e da folha de inscricao. 

§ 2£ - As dividas relativas ao mesmo devedor, quando oriundas de varies tributes, poderao ser 
englobadas numa unica certidao. 

§ J£ - Na hip6tese do paragrafo anterior, a ocorrencia de qualquer forma de suspensao, 
extincao ou exclusao de credito tributario nao invalida a certidao, nem prejudica aos demais creditos, objeto 
da cobranca. 

§ 4£ - O termo de inscricao e a certidao da dfvida ativa poderao ser preparados, a criterio do 
Fisco, por processo manual, rnecanico ou eletronico, desde que atendam aos requisites estabelecidos neste 
artigo. 

A Art. 209 - A cobranca da divida ativa do Municfpio sera procedida: 

I - por via amigavel, pelo Fisco; 
II - por via judicial, segundo as normas estabelecidas pela Lei Federal n£ 6.830, de 22 de 

setembro de 1980. 

Paragrafo unico - As duas vias a que se refere este artigo sao independentes uma da outra, 
podendo o Fisco providenciar imediatamente a cobranca judicial da divida, mesmo que nao tenha dado inicio 
ao procedimento arnigavel. 

TiTULO IV 

ADMINISTRA<;AO TRIBUTARIA 

CAPiTULO I 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

SE<;AO I 

Disposicoes Gerais 

Art. 210 - A administracao fiscal sera exercida pela Secretaria de Finances do Municlpio, 
atraves de seus orgaos competentes. 

" 
Paragrafo unico - serao privativa da administracao fiscal todas as funcoes referentes a 

cadastramento, lancamento, cobranca, restituicao e fiscalizacao de tributos municipais, aplicacao de sancoes 
por infracoes a Lei Tributaria, e medidas de prevencao e repressao a fraude, ressalvada a cornpetencia do 
Prefeito e de outros orgaos aos quais a Lei outorgue atribuicoes semelhantes. 
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SE<;:AO II 

Cadastro Fiscal 

Art. 211 - Cabera ao fisco organizar e manter completo e atualizado o cadastro fiscal do 
Municipio, que cornpreendera: 

I - Cadastro fiscal imobiliario; 
II - Cadastro de atividades s6cio econornicas. 

Art. 212 - 0 Cadastro Fiscal lrnobiliario sera constituido de todos os im6veis situados no 
territ6rio do municipio, sujeitos ao imposto predial e territorial urbano e do ITBI, no que couber e das taxas 
incidentes. 

Art. 213 - 0 Cadastro de Atividades Socio Econornico sent constituido de todas as pessoas, 
fisicas ou juridicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exercam, habitual ou temporariamente, 
individualmente ou em sociedade, qualquer das atividades sujeitas ao imposto sobre services ou taxas pelo 
exercicio do poder de policia. 

Art. 214 - A inscricao no Cadastro Fiscal, sua retificacao, alteracao ou haixa sera efetivada com 
base em declaracoes prestadas pelos contribuintes, responsaveis ou terceiros, ou em levantamentos efetuados 
pelos servidores fazendarios 

Art. 215 - As declaracoes para inscricao no cadastro a que se refere o artigo 213 devem ser 
prestadas antes do inicio da atividade. 

Art. 216 - As declaracoes para inscricao no cadastro a que se refere o artigo 212, assim como 
para retificacao, alteracao ou baixa de qualquer um dos cadastros fiscais serao prestadas ate 30 (trinta) dias, 
contados da pratica do ato ou da ocorrencia do fato que lhes deu origem. 

Art. 217 - As declaracoes prestadas pelo contribuinte ou responsavel nao implicam na aceitacao 
pelo Fisco, que podera reve-Ias a qualquer epoca, independente de previa ressalva ou cornunicacao, 

Art. 218 - A obrigatoriedade da inscricao estende-se as pessoas fisicas ou jurfdicas imunes ou 
isentas do pagamento do imposto . . 

SE<;:AO III 

Prazos 

Art. 219 - Os prazos fixados na legislacao tributaria do Municipio serao continuos, excluindo- 
se na sua contagem o dia de inicio e incluindo-se o do vencimento. 

Paragrafo unico - A legislacao tributaria podera fixar o prazo em dias ou a data certa para o 
pagamento das obrigacoes tributarias. 

A1t. 220 - Os prazos s6 se iniciam ou vencem em dia de expediente normal do orgao em que 
corra o processo ou deva ser praticado o ato. 

Paragrafo unico - Nao ocorrendo a hip6tese prevista neste artigo, o inlcio ou o fim do prazo 
sera transferido ou prorrogado para o primeiro dia de expediente normal imediatamente seguinte ao 
anteriormente fixado. 
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SE<;AO IV 

Atualizacao Monetaria das Bases de Calculo 

., Art. 221 - Ate o ultimo dia de cada exercfcio serao atualizadas monetariamente por Decreto, as 
bases de calculo dos tributos municipais. 

A1t. 222 - Para atualizacao monetaria do valor venal dos im6veis, o orgao Fazendario elaborara 
tabelas ou mapas de valores que conterao as seguintes informacoes: 

I - quanto aos terrenos: 
a) relacao dos logradouros situados na zona urbana ou de expansao urbana; 
b) valor unitario, por metro quadrado ou por metro linear de testada, atribuido ao 

logradouro ou parte dele; 
c) indicacao, quando necessario, dos fatores corretivos de area, testada, situacao, 

topografia e pedologia dos terrenos. 
11 - quanto as edificacoes: 

a) relacao contendo as diversas classificacoes das edificacoes, em funcao de suas 
caracteristicas construtivas, expressas sob a forma numerica ou alfabetica; 

b) valor unitario, por metro quadrado de construcao, atribuldo a cada uma das 
classificacoes. 

§ I£ - Na elaboracao das tabelas e mapas a que se refere este artigo, o orgao Fazendario 
utilizara dados obtidos atraves de estudos, pesquisas e investigacoes que reflitam a variacao dos valores 
venais em cada periodo. 

§ 2£ - Alem dos recurses pr6prios, o orgao Fazendario podera constituir comissoes com a 
participacao de pessoas externas ao seu quadro funcional, conhecedoras do mercado imobiliario local, e 
manter sistema de permuta de inforrnacoes com orgaos ficais da Uniao, dos Estados ou de outros Municfpios. 

§ 3£ - 0 orgao Fazendario justificara as variacoes positivas ou negativas encontradas, 
indicando expressamente suas origens e mencionando, entre outras, as seguintes: 

a) indices representatives da variacao da unidade fiscal de referencia; 
b) investimentos publicos executados ou em execucao; 
c) disposicoes da legislacao urbanistica; 
d) outros fatores pertinentes. 

SE<;AO V 

Correcao Monetaria 

Art. 223 - Os debitos tributaries que nao forem efetivamente liquidados nos prazos 
estabelecidos terao seus valores atualizados monetariamente. 

Art. 224 - A correcao prevista no artigo anterior aplicar-se-a, inclusive, aos debitos cuja 
cobranca seja suspensa por medida administrativa ou judicial, salvo se o contribuinte houver depositado em 
moeda a importancia questionada. 
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SE<;::AO VI 

Fiscalizacao 

Art. 225 - A fim de obter elementos que lhe permita veriticar a exatidao das declaracoes 
apresentadas pelos contribuintes e/ou responsaveis para determinar com precisao a natureza e o montante dos 
creditos tributaries, o Fisco Municipal podera: 

I - exigir, a qualquer tempo, a exibicao de livros e comprovantes dos atos e operacoes que 
constituam ou possam constituir fato gerador de obrigacao tributaria; 

II - fazer inspecoes, vistorias, levantamentos e avaliacoes nos locais e estabelecimentos onde 
estejam exercidas atividades passiveis de tributacao ou nos bens e services que constituam 
materia tributavel; 

II I - exigir inforrnacoes escritas ou verbais; 
IV - notificar o contribuinte ou responsavel para que compareca ao orgao Fazendario; 
V - requisitar o auxilio da forca publica ou requerer ordem judicial, quando indispensavel a 

realizacao de diligencias, inclusive inspecoes necessarias ao registro dos locais e 
estabelecimentos, assim como dos bens e documentacao dos contribuintes responsaveis. 

§ J!! - 0 disposto neste artigo aplica-se, inclusive, a pessoas naturais oujuridicas que gozem de 
imunidade ou sejam beneficiadas por isencoes ou quaisquer outras formas de exclusao ou suspensao do 
Credito tributario. 

§ 2!! - Para os efeitos da legislacao tributaria do Municipio, nao tern aplicacao quaisquer 
disposicoes legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, 
documenros, papeis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da 
obrigacao destes exibi-los, 

§ 3!! - 0 contribuinte que, sistematicamente, se recusar a exibir a fiscalizacao livros e 
documentos fiscais, embaracar ou procurar iludir, por qualquer meio, a apuracao dos tributos ou de quaisquer 
atos ou fatos que contrariem a legislacao tributaria, tera a licenca de seu estabelecimento suspensa ou cassada, 
sem prejuizo'das dernais penalidades cabfveis. 

Art. 226 - Mediante intirnacao escrita, sao obrigados a prestar a autoridade fazendaria todas as 
informacoes que disponham com relacao aos bens, neg6cios ou atividades de terceiros: 

os tabeliaes, escrivaes e demais serventuarios de oficio; 
os bancos, casas bancarias, caixas econ6micas e demais instituicoes financeiras; 
as empresas de adrninistracao de bens; 
os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 
os inventariantes; 
os sindicos, comissarios e liquidatarios; 
os inquilinos e os titulares do direito de usufruto, uso e habitacao; 
os sindicos ou quaisquer cond6minos, nos casos de condominio; 
os responsaveis por reparticoes dos Govemos Federal, do Estado e do Municipio, da 
Adrninistracao direta ou indireta; 
os responsaveis por cooperativas, associacoes desportivas e entidades de classe; 
quaisquer outras entidades ou pessoas que, em razao de seu cargo, oflcio, funcao, 
ministerio, atividade ou profissao, detenham em seu poder, a qualquer titulo e de 
qualquer forrna, inforrnacoes sobre bens, neg6cios ou atividades de terceiros. 

Paragrafo unico - A obrigacao prevista neste artigo nao abrange a prestacao de inforrnacoes 
quanto a fatos sabre os quais o informante esteja legalmente obrigado a guardar segredo em razao de cargo, 
oflcio, funcao, ministerio, atividade ou profissao. 

I - 
II - 

111 - 
IV - 
V- 

VI - 
U· VII - 

VII I - 
IX - 

X- 
XI - 



Art. 227 - Sem prejufzo do disposto na legislacao criminal, e vedada a divulgacao, por qualquer 
meio e para qualquer firn, por parte do Fisco ou de seus funcionarios, de qualquer informacao obtida em razao 
do oficio sobre a situacao economica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o 
estado dos seus negocios ou atividades. 

Paragrafo unico - Excetuam-se do disposto neste artigo, unicamente: 

I - a prestacao de mutua assistencia para a fiscalizacao dos tributos respectivos e a permuta de 
inforrnacoes entre orgao federais, estaduais e municipais, nos termos do artigo 199 do 
C6digo Tributario Nacional. 

JI - os casos de requisicao regular de autoridade judiciaria, no interesse da justica. 

Art. 228 - 0 Municfpio podera instituir livros e registros obrigat6rios de bens, services e 
operacoes tributaveis, a fim de apurar os elementos necessaries a seu lancamento e fiscalizacao. 

Art. 229 - 0 servidor fazendario que proceder ou presidir quaisquer diligencias de fiscalizacao 
lavrara os termos necessaries para que se documente o inicio do procedimento, na forma da legislacao 
aplicavel. 

§ I" - A legislacao de que trata o caput deste artigo fixara o prazo maximo para as diligencias 
de fiscalizacao. 

§ 2" - Os termos a que se refere este artigo serao lavrados, sempre que possivel, em um dos 
livros fiscais exibidos; quando lavrados em separado, a pessoa sujeita a fiscalizacao sera entregue c6pia 
autenticada dos termos pelo servidor a que se refere este artigo. 

§ 3" - Os agentes fazendarios, no exercfcio de suas atividades, poderao ingressar nos 
estabelecimentos e demais locais onde sao praticadas atividades tributaveis a qualquer hora do dia ou da noite, 
desde que os mesmos estejam em funcionamento, ainda que somente em expediente interno. 

§ 4<:! - Em caso de embaraco ou desacato no exercfcio da funcao, os agentes fazendarios 
poderao requisitar auxilio das autoridades policiais, ainda que nao se configure fato definido na legislacao 
como crime ou contravencao. 

A11. 230 - As notas e os livros fiscais serao conservados, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos 
proprios estabelecirnentos, para serem exibidos a fiscalizacao quando exigidos, dai nao podendo ser retirados, 
salvo para apresentacao em juizo ou quando apreendidos pelos agentes fazendarios, nos casos previstos na 
legislacao tributaria. 

Paragrafo unico - A exibicao dos livros e docurnentos fiscais far-se-a sempre que exigida 
pelos agentes' fazendarios, independente de previo aviso ou notificacao. 

SE(:AO VII 

Processo de Consulta 

Art. 231 - Ao sujeito passivo e assegurado o direito de efetuar consulta sobre interpretacao e 
aplicacao da legislacao tributaria, desde que feita antes da acao fiscal e segundo as normas desta Lei e de 
regulamento. 

Art. 232 - A consulta sera dirigida ao titular da Fazenda Municipal com apresentacao clara e 
precisa do caso concreto e de todos os elementos indispensaveis ao entendimento da situacao de fato, 
indicados os dispositivos legals e instruida, se necessario, com documentos. 



C' 
()1 

Art. 233 - Nenhum procedimento fiscal sera instaurado contra o sujerto passivo, relativo a 
especie consultada a partir da consulta ate o trigesirno dia subsequente a data da ciencia da decisao de 
primeira ou ultima instancia, consideradas definitivas. 

Art. 234 - A resposta a consulta sera respeitada pela administracao, salvo se baseada em 
elementos fornecidos pelo contribuinte. 

Art. 235 - A formulacao da consulta nao tera efeito suspensivo da cobranca de tributos e 
respectivas atualizacoes e penalidades. 

"Paragrafo unico - 0 consulente podera evitar a oneracao do debito por multa, juro de mora e 
atualizacao monetaria efetuando o pagamento ou previo dep6sito administrativo das irnportancias que, se 
indevidas, serao restituidas dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da notificacao ao consulente. 

Art. 236 - A autoridade administrativa dara resposta a consulta no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Paragrafo unico - Do despacho proferido em processo de consulta cabera pedido de 
reconsideracao, no prazo de IO ( dez) dias contados da sua notificacao, desde que fundamentado em novas 
alegacoes. 

CAPiTULO II 

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL 

SEC,:::AO I 

Atos lniciais 

"Art. 237 - 0 processo administrativo fiscal tera inicio com os atos praticados pelos agentes 
fazendarios, especialmente atraves de: 

I - notificacao de lancamento; 
II - lavratura do auto de infracao ou de apreensao de mercadorias, livros ou documentos 

fiscais; 
111 - representacoes. 

Paragrafo unico - A emissao dos documentos referidos neste artigo exclui a espontaneidade do 
sujeito passivo, independente de intimacao, 

SEC,:::AO II 

Auto de lnfracao 

Art. 238 - 0 servidor fazendario cornpetente, ao constatar infracao de dispositivo da legislacao 
tributaria, lavrara o auto de infracao, com precisao e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, que devera 
conter: 

I - o local, dia e hora da lavratura; 
II - o nome do infrator e das testernunhas, se houver; 

lll - o fato que constitui infracao e as circunstancias pertinentes; o dispositivo da legislacao 
tributaria violado; e referencia ao termo de fiscalizacao em que se consignou a infracao, 
quando for o caso; 

IV - a intimacao ao infrator para pagar os tributos e multas devidos ou apresentar defesa e 
provas nos prazos previstos. 



§ I>' - As ormssoes ou incorrecoes do auto nao acarretarao nulidade, quando do processo 
constarem elementos suficientes para a determinacao da infracao e do infrator. 

§ 2" - A assinatura nao constitui formalidade essencial a validade do auto, nao implica 
confissao, nem a recusa agravara a pena. 

§ 3� - Se o infrator, ou quern o represente, nao puder ou nao quiser assinar o auto, far-se-a 
mencao expressa dessa circunstancia. 

Art. 239 - 0 auto de infracao podera ser lavrado cumulativamente com o de apreensao, e entao 
contera, tambern os elementos deste, relacionados no Paragrafo unico do artigo 238 deste C6digo. 

Art. 240 - Da lavratura do auto sera notificado o infrator: 

I - pessoalmente, sempre que posstvel, mediante entrega de c6pia do auto ao autuado, ao seu 
representante ou ao preposto, contra recebido datado no original; 

II - por carta, acompanhada de c6pia do auto, com Aviso de Recebimento (AR) datado e 
firmado pelo destinatario ou por alguem do seu domicllio; 

Ill - por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, se desconhecido o domicilio tributario do 
in frator. 

Art. 241 - A notificacao presume-se feita: 

I - quando pessoal, na data do recibo; 
II - quando por carta, na data do recibo de volta e se for emitida 15 (quinze) dias ap6s a 

entrega da carta no correio; 
111 - quando por edital, 30 (trinta) dias, contados da data de afixacao ou publicacao em orgao 

oficial do Estado ou do Municipio, ou em qualquer jornal de circulacao local. 

Art. 242 - As notificacoes subsequentes a inicial far-se-ao pessoalmente, caso em que serao 
certificadas no processo, por carta ou edital, conforme as circunstancias, observado o disposto nos artigos 239 
e 240. 

SE<;AO Ill 

Apreensao de Bens e/ou Documentos 

Art. 243 - Poderao ser apreendidas as coisas m6veis, inclusive mercadorias e documentos 
existentes em estabelecimento comercial, industrial, agricola ou profissional, do contribuinte, responsavel ou 
de terceiros, em outros lugares ou em transito, que constituam prova material de infracao a legislacao 
tributaria do Municipio. 

Paragrafo unico - Havendo prova ou fundada suspeita de que as coisas se encontram em 
residencia particular ou em lugar utilizado como moradia, serao promovidas a busca e a apreensao judiciais, 
sem prejuizo das medidas necessarias para evitar a rernocao clandestina por parte do infrator. 

Art. 244 - Da apreensao lavrar-se-a auto com os elementos do auto de infracao, observando-se, 
no que couber, o disposto no artigo 243. 

Paragrafo unico - 0 auto de apreensao contera a descricao das coisas ou dos documentos 
apreendidos, a indicacao do lugar onde ficarao depositados e a assinatura do depositario, o qual sera 
designado pelo autuante, podendo a designacao recair no pr6prio detentor, se for idoneo, ajuizo do autuante. 
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Art. 245 - Os documentos apreendidos poderao, a requerimento do autuado, ser-lhe devolvidos, 
ficando no processo copia do inteiro teor ou da pa11e que deva fazer prova, caso o original nao seja 
indispensavel a esse fim. 

Art. 246 - As coisas apreendidas serao restituldas, a requerirnento, mediante deposito das 
quantias exigiveis, cuja importancia sera arbitrada pela autoridade fazendaria, ficando retidos, ate decisao 
final, os especimes necessaries a prova. 

Art. 247 - Se o autuado nao provar o preenchimento das exigencias legais para liberacao dos 
bens apreendidos, no prazo de 60 (sessenta) dias ap6s a apreensao, serao os bens levados a hasta publica ou 
leilao. 

§ JQ - Quando a apreensao recair sobre bens de facil deteriorizacao, estes poderao ser doados, a 
criterio da Adrninistracao, a associacoes de caridade e demais entidades de assistencia social. 

§ 2Q - Apurando-se, na venda em hasta publica ou leilao, importancia superior aos tributos e 
multas devidos, sera o autuado notificado para, no prazo de IO (dez) dias, receber o excedente, se ja nao 
houver comparecido para faze-lo. 

SE(:AO IV 

Representacao 

Art. 248 - A representacao e a declaracao a administracao fiscal, feito por Agente da Fazenda 
Publica, ou qualquer pessoa competente para fazer lancarnento, notificar ou autuar, de qualquer acao ou 
omissao contraria as disposicoes da legislacao tributaria do Municipio. 

Art. 249 - A representacao far-se-a em peticao assinada e mencionara, em letra legivel, o nome, 
a profissao e o endereco de seu autor; sera acompanhada de provas ou indicara os elementos destas e 
mencionara os meios ou as circunstancias em razao das quais se tomou conhecida a infracao, 

Art. 250 - Recebida a representacao, a autoridade fazendaria providenciara imediatamente as 
diligencias para verificar a respectiva veracidade e, conforme couber, notificar o infrator, autuando-o ou 
arquivando a representacao. 

SE<;:AO V 

Reclamaeao e Defesa 

Art. 251 - Ao sujeito passivo e facultado o direito de apresentar reclamacao ou defesa contra a 
exigencia fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, se nao constar na intimacao ou na notificacao do lancarnento 
outro prazo. 

• Art. 252 - Na reclamacao ou defesa, apresentada por peticao ao orgao Fazendario mediante 
protocolo, o sujeito passivo alegara toda a materia que entender util, indicara e requerera as provas que 
pretenda produzir, juntara logo as que possuir e, sendo o caso, arrolara 2 (duas) testemunhas. 

Art. 253 - Apresentada a reclamacao ou a defesa, os funcionarios que praticaram os atos, ou 
outros especialmente designados no processo, terao o prazo de IO (dez) dias para impugna-la. 

Art. 254 - A apresentacao da reclamacao ou da defesa instaura a fase litigiosa do processo 
administrativo fiscal. 



SE(:AO VI 

Prov as 

Art. 255 - Findos os prazos a que se referem os artigos 251 e 253, o titular da reparticao 
deferira, no prazo de 10 (dez) dias, a producao das provas que nao sejam manifestamente inuteis ou 
protelatorias, ordenara a producao de outras que entender necessarias e fixara o prazo, nao superior a 30 
(trinta) dias, em que uma e outra devam ser produzidas. 

Art. 256 - As pericias deferidas competirao ao perito designado pela autoridade cornpetente, na 
forma do artigo anterior, quando requeridas pelo sujeito passivo, ou quando ordenadas do oficio, poderao ser 
atribuidas a agentes do Fisco. 

Art. 257 - Ao servidor fazendario e ao sujeito passivo sera permitido, sucessivamente, 
reinquirir as- sestemunhas. 

Art. 258 - 0 sujeito passivo podera participar das diligencias, pessoalmente ou atraves de seus 
prepostos ou representantes legals, e a alegacao que tivcrern serao unidas ao processo ou constarao do termo 
de diligencia, para serem apreciadas no julgamento. 

Art. 259 - Nao se admitira prova fundada em exame de livros ou arquivos do orgao Fazendario, 
ou em depoimento pessoal de seus representantes ou servidores. 

SE(:AO VII 

Decisao de Primeira lnstancia 

Art. 260 - Findo o prazo para a producao das provas, ou o direito de apresentar a defesa, o 
processo sera apresentado a autoridade julgadora, que proferira decisao, no prazo de 10 (dcz ) dias. 

s 1£ - Sc entender necessario, a autoridade podera, no prazo deste artigo, a requerimento da 
parte ou de oficio, dar vista, sucessivamente, ao servidor fazendario e ao sujeito passive, por 5 ( cinco) dias a 
cada um, par� as alegacoes finais. 

§ 22 - Verificada a hip6tese do paragrafo anterior, a autoridade tera novo prazo de 10 (dez) dias 
para proferir a decisao. 

§ 32 - A autoridade nao fica restrita as alegacoes das partes, devendo julgar de acordo com sua 
conviccao, em face das provas produzidas no processo. 

§ 42 - Se nao se considerar habilitada a decidir, a autoridade podera converter o processo em 
diligencia e determinar a producao de novas provas, observando o disposto na Secao VI, prosseguindo-se na 
forma deste Capitulo. na parte aplicavel. 

Art. 261 - A decisao, redigida com simplicidade e clareza, concluira pela procedencia ou 
irnprocedencia do ato praticado pelo orgao ou servidor fazendario, definindo expressamente os seus efeitos, 
num ou noutro caso. 

A11. 262 - Nao sendo proferida decisao no prazo legal, nem convertido o julgamento em 
diligencia, podera a parte interpor recurso voluntario, cessando, com a interposicao do recurso, jurisdicao da 
autoridade dt;, primeira instancia. 
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SE<;:AO VIII 

Recurso Voluntario 

Art. 263 - Da decisao de primeira instancia cabera recurso voluntario ao Prefeito, interposto no 
prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciencia da decisao. 

Paragrafo unico - A ciencia da decisao aplica-se as normas e os prazos dos artigos 241 e 242. 

Art. 264 - E vedado reunir em uma so peticao recursos referentes a mais de uma decisao, ainda 
que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo contribuinte, salvo quando proferidas em um unico 
processo fiscal. 

SE<;AO IX 

Garantia de lnstancia 

Art. 265 - Nenhum recurso voluntario sera encaminhado ao Prefeito sem o previo dep6sito em 
dinheiro das quantias exigidas, perecendo o direito do recorrente que nao efetuar o dep6sito no prazo previsto 
nesta Secao . 

• § 12 - Quando a importancia total em litigio exceder 200 (duzentos) Unidade Fiscal de 
Referencia - UFIR, permitir-se-a a prestacao de fianca, 

§ 22 - A fianca prestar-se-a por termo, mediante indicacao de fiador idoneo. 

Art. 266 - No requerimento que indicar fiador, devera este manifestar sua expressa 
aquiescencia. 

§ 12 - Se a autoridade julgadora de primeira instancia aceitar o fiador, marcar-lhe-a prazo nao 
superior a IO (dez) dias para assinar o respectivo termo. 

§ 22 - Se o fiador nao comparecer no prazo marcado ou for julgado inidoneo, podera o 
recorrente, depois de intimado e dentro do prazo igual ao que restava quando protocolado o requerimento de 
prestacao e fianca, oferecer outro fiador, indicando os elementos comprovadores da idoneidade do mesmo. 

§ 32 - Nao se adrnitira como fiador socio solidario da firma recorrente, .iern qualquer outra 
pessoa em debito com a Fazenda Municipal, pelo que, ao termo de fianca, devera ser analisada a certidao 
negativa do fiador. 

� Art. 26 7 - Recusados 2 ( dois) ti adores, sera o recorrente intimado a efetuar o deposito, dentro 
de 5 (cinco) dias, ou em prazo igual ao que lhe restava quando protocolado o segundo requerimento da 
prestacao de fianca, se este prazo for maior. 

A1t. 268 - Nao ocorrendo a hipotese de prestacao de fianca, o dep6sito devera ser feito no prazo 
de IO (dez) dias, a contar da data em que o recurso der entrada no protocolo. 

§ 12 - Apos protocolado, o recurso sera encaminhado a autoridade julgadora de primeira 
instancia, que aguardara o deposito da quantia ou a apresentacao do fiador, conforme o caso. 

§ 22 - Efetuado o deposito ou prestada a fianca, conforme o caso, a autoridade julgadora de 
primeira instancia verificara se foram trazidos ao recurso fatos ou elementos novos nao constantes da defesa 
ou da reclarnacao que lhe deu origem. 

§ 32 - Os fatos novos, porventura trazidos ao recurso, serao examinados pela autoridade 
julgadora de primeira instancia, antes do encaminhamento do processo ao Prefeito: em hipotese alguma, 



podera aquela autoridade modificar o julgamento feito, mas em face dos novos elementos do processo, podera 
justificar o seu procedimento anterior. 

§ 42 - O recurso devera ser remetido ao Prefeito no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da 
data do dep6sito ou prestacao de fianca, conforme o caso, independente da apresentacao ou nao de fatos ou 
elementos que levem a autoridade julgadora de primeira instancia a proceder na forma do paragrafo anterior. 

SE<;:AO X 

Recurse de Oficio 

Art. 269 - Das decisoes de primeira instancia contraries, no todo ou em parte, a Fazenda 
Municipal, inclusive por desclassificacao da infracao, sera interposto recurso de oficio, com efeito suspensivo, 
sempre que a importancia em litfgio exceder a 50 (cinquenta) Unidade Fiscal de Referencia - UFIR. 

§ I!:' - Se a autoridade julgadora deixar de recorrer de oficio, no caso previsto neste artigo, 
cumpre ao servidor iniciador do processo, ou a qualquer outro que do fato tomar conhecimento, interpor, em 
peticao encaminhada por interrnedio daquela autoridade. 

§ 22 - Constitui falta de exatidao no cumprimento do dever e negligencia no desempenho da 
funcao, para efeito de imposicao de penalidade estatutarios e aplicacao de legislacao trabalhista, a omissao a 
que se refere o paragrafo anterior. 

Art. 270 - Subindo o processo em grau de recursos voluntaries, e sendo tarnbem, caso de oficio 
nao interposto, agira o Prefeito como se tratasse de recurso de oficio. 

SE<;:AO XI 

Decisao de Ultima lnstancia 

Art. 271 - 0 julgamento pelo orgao de ultima instancia far-se-a nos termos de seu regimento 
interno e/ou do regulamento, quando couber ao Prefeito. 

§ I 2 - 0 orgao competente dara ciencia ao sujeito passivo da decisao de ultirna instancia, 
intirnando-o, quando for o caso, a cumpri-la, no prazo de 30 (trinta) dias. 

§ 22 - Cabera pedido de reconsideracao, com efeito suspensivo 110 prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da ciencia: 

I - de decisao que der provirnento a recurso de oficio: 
11 - de decisao que negar provimento total ou parcialmente, a recurso voluntario 

Art. 272 - A decisao na instancia administrativa superior, sera proferida no prazo rnaximo de 30 
(trinta) dias, contados da data de recebimento do processo. aplicando-se para ciencia do despacho, as 
modalidades previstas para a primeira instancia. 

Paragrafo unico - Decorrido o prazo definido neste artigo, sem que tenha sido proferida a 
decisao, nao serao computados juros e atualizacoes monetarias a partir dessa data. 

Art. 273 - Da decisao de ultirna instancia administrativa sera dada ciencia com intimacao para 
que o sujeito passivo a curnpra, se for o caso, 110 prazo de 30 (trinta) dias. 



SE<;:AO XII 

Execucao das Decisoes Finais 

Art. 274 - Sao definitivas as decisoes de qualquer instiincia, uma vez esgotado o prazo legal 
para interposicao de recurse. salvo se sujeitas a recurso de oficio. 

Art. 275 - No caso de decisao definitiva favoravel ao sujeito passive, cumpre a autoridade 
preparadora exonera-lo, de oficio, dos gravames decorrentes de litigio. 

Art. 276 - As decisoes detinitivas serao cumpridas: 

1 - pela notificacao do sujeito passive e, quando for o caso, tarnbem do seu fiador, para, no 
prazo de 10 (dez) dias, satisfazendo ao pagamento do valor da condenacao; 

II - pela notificacao do sujeito passive para vir receber importancia indevidamente paga como 
tributo ou multa; 

111 - pela notificacao do sujeito passivo para vir receber ou, quando for o caso, pagar, no prazo 
de IO (dez) dias, a diferenca entre o valor da condenacao e a importiincia depositada em 
garantia da instancia; 

IV - pela notificacao do sujeito passivo para vir receber ou, quando for o caso, pagar, no prazo 
de IO ( dez) dias: 

V - pela I iberacao das coisas e docurnentos apreendidos e depositados, ou pela restituicao do 
produto de venda, se houver ocorrido alienacao, ou do seu valor de rnercado, se houver 
ocorrido doacao, com fundamento no artigo 243 e seus paragrafos: 

VI - pela imediata inscricao como divida ativa e remessa da certidao para cobranca e executiva 
dos debitos a que se referem os incisos I, Ill e IV deste artigo, se nao satisfeito no prazo 
estabelecido. 

CAPITULO Ill 

CERTIDOES NEGATIVA 

Art. 277 - A prova de quitacao de debito de origem tributaria sera feita por certidao negativa, 
expedida a vista de requerimento do interessado que contenha todas as inforrnacoes exigidas pelo Fisco. 

"Art. 278 - A certidao sera fornecida dentro do prazo de 10 (dez) dias, a partir da data de entrada 
do requerimento no orgao fazendario, sob pena de responsabilidade funcional. 

Paragrafo unico - Havendo debito vencido, a certidao sera indeferida e o pedido arquivado, 
dentro do prazo visto neste artigo. 

Art. 279 - Os prazo de validade das certidoes de que trata este Capftulo sao os seguintes: 

I - de cadastramento ou nao inscricao cadastral, 180 (cento e oitenta) dias; 
11 - de lancamento, nao incidencia, imunidade ou isencao, o exercicio financeiro a que se 

referir, 180 (cento e oitenta) dias; 
Ill - de baixa, por tempo indeterminado; 
IV - de suspensao de atividade, comunicada e comprovada pela reparticao; 
V - certidao de debitos municipais: 

a) impasto predial e territorial urbano - IPTU, 180 (cento e oitenta) dias; 
b) impasto sobre services de qualquer natureza - ISSQN, 60 (sessenta) dias; 
c) imposto sobre transrnissao inter vivos de bens im6veis - ITBI, 180 (cento e oitenta) 

dias. 
VI - demais certidoes, a criterio do orgao competente. 
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Art. 280 - A expedicao da certidao negativa nao impede a cobranca de debito anterior, 
posteriormente apurado. 

Art. 281 - A certidao negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro contra a 
Fazenda Municipal, responsabiliza pessoalmente o servidor que a expedir pelo credito tributario e pelos 
demais acrescimos legais. 

Paragrafo unico - 0 disposto neste artigo nao exclui a responsabilidade criminal e funcional 
que couber e e extensivo a quantos colaborarem, por acao ou omissao, no erro contra a Fazenda Municipal. 

Art. 282 - A venda, cessao ou transferencia de qualquer especie de estabelecimento cornercial, 
industrial. produtor ou de prestacao de services de qualquer natureza nao podera efetivar-se sem a 
apresentacao da certidao negativa dos tributos a que estiverem sujeitos esses estabelecimentos, sem prejufzo 
da responsabilidade solidaria do adquirente, cessionario ou de quern quer que os tenha recebido em 
transferencia. 

Art. 283 - Sem prova, por certidao negativa ou por declaracao de isencao ou de reconhecimento 
de imunidade com relacao aos tributos ou quaisquer outros onus relativos ao im6vel ate o ano da operacao, 
inclusive, os escrivaes, tabeliaes e oficiais de registro nao poderao lavrar ou registrar quaisquer atos relativos 
a imoveis. inclusive escrituras de enfiteuse, anticrese, hipoteca, arrendamento ou locacao. 

Paragrafo unico - A certidao sera obrigatoriamente referida nos atos de que trata este artigo. 

CAPITULO IV 

DISPOSl<;:OES FINAIS E TRANSITORIAS 

A11. 284 - Fica adotada no Municipio de Saboeiro a Unidade Fiscal de Referencia - UFIR, que 
servira de base de calculo para as taxas, multas de posturas municipais, autorizacao, perrnissao e concessao de 
uso de bens, im6veis e services do Municipio, com apoio na Medida Provis6ria n� 1.171 de 27 de outubro de 

1995. 

Art. 285 - 0 Chefe do Executivo Municipal, mediante Decreto, instituira precos publicos, nao 
subordinados a disciplina juridica dos tributos, inclusive para as tarifas de transportes intermunicipais, 
unidades imobiliarias do Municipio e services especiais. 

Art. 286 - Sao aprovados os Anexos de I a V que acompanham esta Lei, referentes ao imposto 
sobre a propriedade predial e territorial urbana, imposto sobre services de qualquer natureza, e as taxas de 
services publicos e pelo exercfcio do poder de polfcia. 

Ari. 287 - 0 Prefeito Municipal baixara Decreto, regulamentando a presente Lei. 

Art. 288 - A arrecadacao da Receita do Municipio podera ser feita atraves de rede bancaria, 
mediante ato celebrado entre a Prefeitura ea Agencia Bancaria . .. 

Art. 289 - Esta Lei entrara em vigor no dia I� de janeiro de 2001, mediante publicacao e 
revogam-se as disposicoes em contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Saboeiro, 25 de novembro de 2000. 

FRANCISCO CANDIDO SILVA 
Prefeito Municipal 



ANEXOI 
TABELA PARA COBRAN(:A DO IMPOSTO PREDIAL 

E TERRITORIAL URBANO - IPTU 
A- ALIQUOTAS UTILIZADAS NO CALCULO DO IPTU 

ITEM DISCRIMINA(:AO ALIQUOT AS 
I 
2 
3 

Terreno 1 o/o 
Predio 0,50 % 
Gleba 0,40 °/o 

B- FORMULAS PARA CALCULO DO VALOR VENAL DO IMOVEL 
ITEM DISCRIMINA<;:AO 

I Formula para calculo do valor venal do irn6vel 
VVI = VVT + VVE, onde: 
VVI = valor venal do im6vel 
VVT = valor venal do terreno 
VVE = valor venal da edificacao 

Formula para calculo do valor venal do terreno 
VVT = AT x VM2T x S x P x T, onde: 
VVT ,� valor venal do terreno 
AT =-· area do Terreno 
VM2T = valor do metro quadrado do terreno, por quadra. 
S = corretivo de situacao do terreno 
P = corretivo de pedologia do terreno 
T = corretivo de topografia do terreno 

Formula para Calculo do valor venal da edificacao 
I VVE = AE x VM2E x CAT, onde: 

100 

2 

l 

.J. 
y)� 
1.1r1, 
ti:', 
t:� 

3 

VVE 
AE 
VM2E 

"CAT 

= valor venal da edificacao 
= area de edificacao 
= valor do metro quadrado de edificacao por tipo 
= correti�o da categoria de editicac;:ao 

Residencial 30 
Apartarnento 25 
Comercial 35 
lndustria 35 
Galpao/Telheiro 15 
Outros 20 

C- VALORES POR METRO QUADRADO DE EDIFICA<;AO 

VALOR DO M2 

DISCRIMINA<;AO EM UFIR 1, ITEM 
I 

l:.ts 2 
·!" 3 
11:11 
l�t:-, 4 
n· 5 1a1, 
I· 6 
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ANEXOI 
TABELA PARA COBRAN(:A DO IMPOSTO PREDIAL 

E TERRITORIAL URBANO - IPTU 

D - VA LORES POR METRO QUADRADO DE TERRE NO 
��--�-���·�������������������.- 

VALORDOM2 
EM UFIR 

SEDE: 
BAIRROS CENTRAIS: A de 30 a 50 

B de 20 a 30 
C de 10 a 20 
D deOlalO 

BAIR ROS INTERMEDIARIOS: A de 20 a 30 
B de 10 a 20 
C de 05 a 10 
D de0la05 

BAIRROS PERIFtRICOS: A de 15 a20 
B de 10 a 15 
C de 05 a 10 
D deOl a05 

AREAS DE EXPANSAO: A de 10 a 15 
B de 07 a 10 
C de 03 a 07 
D de01a03 

DISTRITOS: 
DIVERSOS de O I a 08 

NOTA: 0 Poder Executivo Municipal baixara Decreto individualizando os valores acima por logradouro e 
por face de quadra, levando-se em consideracao os services urbanos e/ou melhorias existentes e 
classificacao do bairro, conforme poder aquisitivo. 

ANEXOI 
TABELA PARA COBRAN(:A DO IMPOSTO PREDIAL 

E TERRITORIAL URBANO - IPTU 

E- FATORES CORRETIVOS DO TERRENO 

LOCALIZA 'AO DISTRITO OU BAIRRO 

ITEM 
I SITUA(:AO 

DISCRIMINA(:AO FA TOR 
Meio de quadra 1,00 
Esquina/mais de uma frente 1, IO 
Gleba 0,50 
Encravado/vi la 0,80 

2 

3 

PEDOLOGIA 

TOPOGRAFIA 

Normal. 1,00 
lnundavel 0,70 
Arenoso 0,90 
Outros 0,60 

Plano 1,00 
Irregular 0,90 
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ANEXO I 
TABELA PARA COBRAN(A DO IMPOSTO PREDIAL 

__________ E TERRITORIAL URBANO - IPTU 

F- FATORES CORRETIVOS DA EDIFICA(AO (CATEGORIA) 
--- DISCIUI\IINA(:AO APTO OllTROS ITEM RES COM IND Gff 

AI.INHAMENTO ......... Alinhada .. . 02 ....... 02 02 .. ······ 00 .. ······ 00 ...... 02 
Recuada .. .. ...... 06 .. ..06 .. ..... 06 .. ...... 00 .. ...... 00 .. ...... 06 

2 SITlJA(,.'A.O. lsolada ..... . . 10 .. .. 10. ···---· 10 .. . ..... 00 .. ..00 .... . .. 10 
Geminada ... 03 ....... 03 .. . 00 .. ... 00 . ..... 00 .. .. .... 03 
Conjugada """"""" ·-·· . 02 ... .. 02 .. ...... 02 .. ...... 00 ..... 00 ...... 02 

J REY. EXTERNO .Sem ..... .. ····· 00 ...... 00 . ..... 00 . ...... 00 ...... 00 ...... 00 
Sai bro/Barro .. ...... 01 ...... 00 .. 00 .. ...... 00 ...... 00 ..... 00 
Reboco Comum .. 05 ...... 05 ........ 05 .. . ..... 05 ... .. 05. ..05 
Reboco Fino . ...... 15 .. ...... 15 .. ..... 15 ...... 15. . .... 15 .. ...15 
Azulejo. . 20 .. ... . 20 . .... .. 20 . .. .... 20 .. ...... 20 . ..... 20 
Cerarnica ........... ······ JO .. ...... JO. ""'' 30. ······ JO ...... JO ...... JO 
Granito .. ..... 90 .. ······ 90 ..... 90. .. .... 90 .. .. 90 ...... 90 
Outrns .. ... 80 ...... 80 .. .. 80 . ..... 80 ...... 80 .. ..... 80 

4 FllNDA(,.'C)ES ... ... .. ... Tijolos .. 01 .. .01... .... 01 ...... OJ ...... 01 . ..... 01 
Pcdra ...... 02 .. . 02 .. ..... 02 .. . ..... 02 . ..... 02 ... 02 
Fund. Direta .. .... .. ... 06 .. 06 . ..... 06 .. . ..... 06 . ..... 06 .. . .. ..06 
Sap. Corrida. ····· ...... 10 .. .... 10 .. 10 .. .. 10. .... 10 ...... 10 

1'0 
P• ,, 
1, 

6 

!!STRUT URA/ELEV Concrete 80 80 80 80 80 80 

I 

Alvenaria 10 10 10 10.. .10 10 
Madeira 02 02 . 02 02 02 02 
Metalica. . 80 80 80 80 80 80 

I Taipa 00 00 00 00 00 00 

I PAREDES Sern 00 00 00 00 00 00 

I 

Madeira 07.. ...07 07 07 07 07 

�::�:��i:do :1:::::: :�:: :::�.···· :� ·:: :t :�·.:::::� 
I 

REV. INTl:RNO Scm 00.. . 00 00 00 00 00 
Saibro/Barro 01 01 01 01 01 01 
Rcboco Comurn., 05 05 05 05 05 05 
Reboco Fino 15 15 15 15 15 15 
Azulejo 20 20 20 20 20 20 
Ceramica , .JO JO JO 30 JO 30 
Granito 100 100... 100 . 100 100 100 
Outros.. . 80 80 ....... 80 ........ 80 80 80 

!'I 

If 
It 

8 PINTURA .... ........ Scm ...... I .... 00 .. ...... 00 .. ..... 00 .... 00 . ...... 00 ..... 00 
Caiacao .. ..... 02.. . .. 02 .. ..... 02 .. ...... 02 .. ... 02 .. ... 02 
Latex .. .. , ..... 10 .. .. . ..10 .. ..... 10 .. ...... 10 .. . ..... 10 .. .... 10 
Esmaltc. ........... .. ... 20 .. . ..... 20 .. . ..... 20. ....... 20 . ....... 20 . . ..... 20 
Oleo . 40 .. .... 40 .. . .. 40 . .... 40. ....... 40 . . ... ..40 
Outros . I 60 .. .. 60 60 ... .... 60 .. . 60 1 . .... 60 

i 



ANEXOI 
TABELA PARA COBRAN<;A DO IMPOSTO PREDIAL 

E TERRITORIAL URBANO - IPTU 
F- FATORES CORRETIVOS DA EDIFICA<;AO (CATEGORIA) 

· mscR11\11NA(Xo APTO -- 
GIT OllTROS ITEM RES COM IND 

9 PISO .. . Terra hatida ....... ······ 00 .. .. 00 .. . 00 ....... 00. .. 00 . ...... 00 
Tijolo .... ....... .... ...... 01 ...... 01 ... ... 01 ........ 01 ....... 01 ...... 01 
Cimentado ... 05 ... 05 ........ 05 . ....... 05 . .05 . ... 05 
Ceram/Mosaico 10. ······ 10 .... 10. ... 10. ..... 10. ..... 10 

I' Ccram./Pnmeira ...... 20 .. ...... 20 ..... .. 20 . .. ..... 20 . ....... 20. .. .... 20 
Taco ........ ......... ...... 25 .. ..... 25 ........ 25 .. .... 25. ....... 25 . . ..... 25 

l'i· Carpete ...... ...... 30 .. ..... 30 .... ... 30 . . ...... 30. . .. ...30. . ..... 30 
1:1 Assoalho ............ ······ 80 .. ...... 80 ..... .. 80 ······ 80. ....... 80 . ..80 
t)• Mamore ...... 90 .. .. 90 ........ 90 . ....... 90. ....... 90 . . ..... 90 ............. ... 

Granito .. .... 100 .. .... 100 ... 100 . ..... 100 . . .... 100. 100 

JO ESQ!JADRIAS. ....... Scm ............... ······ 00 .... 00 ........ 00 . .. 00 . ...... 00 . .. .... 00 
Mad. Com um .. . ...... JO .... JO . ..... 10 .. 10. ....... JO. ..10 
Yeneziana. ...... 30 .. 30 .. .. ... . 30 .. 30 . ....... 30 . .. ... 30 
Ferro. ...... 40 .. .. 40 ....... 40 ....... 40 . ....... 40 . •··• 40 
Aluminio. ....... .. ... 60 ...... 60 ........ 60 .. . .. 60 . .... 60 . . .... 60 
Outros .. ············ ...... 80. ...... 80 .. 80 ........ 80 ...... 80 . ..... 80 

11 
� 

FORRO .. . Sern 00 00 00 00 00 00 
Premo I dado. 08 . .. .. 08.. 08. 08 08. . 08 
Concreto.. . 15 I 5 15 15 15 15 
Gcsso. . 05 05 05 05 05 05 
l.arnbri 30 30. . .. 30 30 30 30 
Outros 20 20 20 20 20 20 

12 ESTRUT .1'/COBERTA. Madeira Rolica. 02 02 02 02. . .. 02 02 
Madeira Serrada 05 05 05 05 05 05 
Mad. Cipilhada 20 20 20 20 20 20 
Mctalica 30.. . 30 30 30. . 30 30 
Especial.. . 60 60 60 60 60.. 60 

u,., 

13 COBLRIURA Palha/Zinco 01 01 01 01 01 01 
Te Iha Comum.. . .. 02.. .. 02 02 02 02 02 
T. Cer. Segunda 05 05 05 05 05 05 
T. Cer. Primeira JO JO JO 10 10 JO 
l.aje 15 15 15 15 15 15 
Fibrocirncnto .. 20.. . .. 20 20 20 20 20 
Aluminio 25 25.. . 25 25 25 25 
Outros .. . 30 30 30 30 30 30 

14 i1NST/\LA<;'AOELE'J Scm OO 00 00 00 00 .. 00 

J_ ' b Aparente 02 02 02 02 02 02 
Semiembutida 04 04 04 04 04. .. 04 
Embutida: . 
Ate 10 p0111os 10+ 10 10 10 10 10 
De_JOa50� ts ,15.J 15 15.. 15 15 15 
i\crma de 50 pts 40 20 20 20 20.. .. .. 20 

------- -- 
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ANEXOI 

TABELA PARA COBRAN<;A DO IMPOSTO PREDIAL 
E TERRITORIAL lJRBANO- IPTU 

F - FATORES CORRETIVOS DA EDIFICA<;AO (CATEGORIA) 
���--����·����--�����--����������- 

ITF.M OISCRIMINA(:AO RES APTO COM IND GIT OllTROS 

15 INSTALi\<;A(J SANIT Sem 00.. , 00, 00. . .. 00 00 00 
Externa. . . 02 02 . 02. . .. 02 02. ..02 
Int Simples 04 04 04 .. 04 04 04 
lnt.ate Z ban 10.. . 10 10 10 10 10 
Int de 3 a 6 ban 15 15.. . .. 15. . .. 15 15. . .. 15 
lnt.acima de 6 b 20 20 20. . .. 20. ..20 20 

16 INSTALA(AOHIDRi\.Sem 00 .. 00 00 00 00 00 
Com ate I Opts 05 05. .05 05 05 05 
De IO a 30 pts IO IO.. .. .. IO IO. . IO IO 
Acrma de Jn pts.. 15 15 ........ 15 15 15 15 

17 EST.CONSER VA(,'t.O .Mau .. .. .. ..... . ..... 00 .. .. . 00 ....... 00 .. ...... 00. ....... 00 . .00 
Regular .. ... 02 .. ...... 02. . 02. .02 . ....... 02. .. .... 02 
Born . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 04 .. .. 04 .. . .. 04 . ...... 04. ....... 04. .04 
otimo .. ...... 10 .. .. 10 .. .... 10. . ...... 10. . ...... 10 . .. .... 10 

18 DIVERSOS. . .. Cistcrna. . 02 02 02 02 02 02 
Reservatorio 02 02 02. . 02 02 . . 02 
Fossa 02 02 02 02 02 02 
Piscina. . 06 06 06 06 06 06 
Ar Condicion 04.. . .04 04 04 04 04 
Telefone. .. 02 ....... 02 02 02 02 02 

,.. 
n 
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ANEXO II 
TABELAPARACOBRAN<;:ADOIMPOSTOSOBRE 

SERVl<;:OS DE QUALQUER NATUREZA- ISSQN 
ITEM DISCRIMINA(:AO 

Aliquota sobre o 
1 TRIBUT��AO DA EMPRESA preeo do service --- 

LI Execucao de obras hidraulicas e de 
Construcao civil (item 31 e 33) da lista ....................... .................. 5% 

1.2 Diversoes publicas (item 59) da lista ........................... .................. 5% 
1.3 Services prestados por instituicoes 

Financeiras (itens 94 e 95) da lista ............................... ................ 10% 
1.4 Transportes de passageiros de natureza 

estritamente municipal (item 96 da lista) ..................... .................. 5 o/o 
1.5 Demais services. consultar a Lista de Services. 

2 TR'iBUTA<;:AO DO PROFISSIONAL Quantidade de 
AUTONOMO UFIR por Ano 

2.1 Trabalho dos profissionais de nivel 
superior ou a estes equiparados .................................... ............... 70 

2.2 Trabalho dos profissionais de nlvel 
medio e agentes auxiliares do comercio ...................... ............... 20 

2.3 Trabalho dos motoristas aut6nomos ............................ ............... 10 
2.4 I Trabalh? dos demais profissionais nao 

I caracterizados como trabalhador avulso ...................... ................ 5 

3 I TRIBUTA<;:AO DAS SOCIEDADES DE Aliquota sobre o 
I PROFISSIONAIS preco do service ------ 

3.1 ! Por cada profissional, socio empregado ou nao, que 
_lpreste services em nome da sociedade ......................... .................. 3 % ---- ------······--------------------------------- 
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ANEXO II 
LISTA DE SERVICOS 

Aliquotas 
Descricao dos Services sobre o Preco 

do Service (%) 
I. Medicos, inclusive analises clinicas. eletricidade medica, 

radioterapia, ultra-sonografia, radio logia, tomografia e 
con gene res. 3 

2. Hospitais, clinicas. sanatorios, laboratories de analise, 
ambulatories. pronto-socorros, manicomios, casas de 
saude, de repouso e de recuperacao e congeneres. 3 

3. Bancos de sangue, leite, pele, olhos, semen e congeneres, 3 
4. Enfermeiros, obs tetras, ortopticos, fonoaudi61ogos, 

proteticos (protese dentaria). 3 
5. Assistencia medicas e congeneres previstos nos itens I, 2 e 

3 desta Lista, prestados atraves de pianos de medicina em 
grupo, convenios, inclusive com empresas para assistencia 
a empregados. 3 

6. Pianos de saude, prestados por empresa que nao esteja 
incluida do item 5 desta Lista e que se cumpram atraves de 
services prestados por tcrceiros, contratados pela empresa 
OU apenas pagos por esta, mediante indicacao do 
beneficiario do piano. 3 

7. Medicos veterinaries. 3 
8. Hospitais veterinaries, clinicas veterinarias e congeneres, 3 
9. Guarda, tratarnento, amestramento, adestramento, 

embelezamento, alojamento e congeneres relativos a 
animais. 3 

10. Barbeiros, cabeleireiros, manicuros, pedicuros, tratamento 
de pele, depilacao e congeneres 3 

11. Ban hos, duchas, saunas, massagens, ginasticas e 
congeneres. 3 

12. Varricao, coleta, r_emoc;ao e incineracao de lixo. 3 
13. Limpeza e drenagem de portos, rios e canais. 3 
14. Lirnpeza, manutencao e conservacao de imoveis, inclusive 

vias publicas, parques e jardins. 3 
15. Desinfeccao, imunizacao, higienizacao, desratizacao e 

congeneres. 3 
16. Controle de tratamento de etluentes de qualquer natureza, 

e de agentes flsicos e biol6gicos. 3 
17. lncineracao de residuos quaisquer. 3 
18. Limpeza de chJmines. 3 
19. Saneamento ambiental e congeneres. 3 
20. Assistencia Tecnica, 3 
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ANEXO II 
LISTA DE SERVICOS 

Aliquotas 
Descricao dos Services sobre o Preco 

do Service (%) 
21. Assessoria OU consultoria de qualquer natureza, nao 

contidas em outros itens desta Lista, organizacao, 
programacao, planejarnento, assessoria, processamento de 
dados, consultoria tecnica, financeira ou administrativa. 3 

22. Planejamento, coordenacao, programacao ou organizacao 
tecnica, financeira ou administrativa. 3 

23. Analise, inclusive de sisternas, exam es, pesquisas e 
informacoes, coleta e processamento de dados de qualquer 
natureza 3 

24. Contabilidade, auditoria, guarda-livros, tecnicos em 
contabilidade e congeneres. 3 

25. Pericias, laudos, exames tecnicos e analises tecnicas, 3 
26. Traducoes e interpretacoes. 3 
27. Avaliacao de bens. 3 
28. Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral 

e congeneres. 3 
29. Projetos, calculos e desenhos tecnicos de qualquer 

natureza. 3 
30. Aerofotogrametria (inclusive interpretacao), mapeamento e 

topografia. 3 
31. Execuc;:ao por adrninistracao, empreitada OU 

subernpreitada, de construcao civil, de obras hidraulicas e 
outras obras semelhantes, respectiva engenharia 
consultiva, inclusive services auxiliares OU 
complernentares (exceto o fornecimento de mercadorias 
produzidas pelo prestador dos services, fora do local da 
prestacao dos services, que fica sujeito ao ICMS). 5 

32. Demolicao. 5 
33. Reparacao, conservacao e reforma de edificios, estradas, 

pontes, portos e congeneres ( exceto o fornecirnento de 
mercadorias produzidas pelo prestador dos services, fora 
do local da prestacao dos services, que fica sujeito ao 
!CMS). 3 

34. Pesquisa, perfuracao, cimentacao, perfilagem, estimulacao 
e outros services relacionados com a exploracao e 
explotacao de petroleo e gas natural. 3 

35. Florestamento e reflorestamento. 3 
36. Escoramento e contencao de encostas e services 

congeneres. 3 
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ANEXO II 
LIST A DE SERVl(:OS 

Aliquotas 
Descricao dos Services sobre o Preco 

do Servico (%) 
37. Paisagismo, jardinagem e decoracao (exceto 0 

fornecimento de mercadorias, que fica suieito ao ICMS). 3 
38. Raspagem, calafetacao, polimento, lustracao de pi sos, 

paredes e divisorias. 3 
39. Ensino, instrucao, treinamento, avaliacao de 

conheciYnentos, de qualquer grau ou natureza: 1,5 
40. Planejamento, organizacao e administracao de feiras, 

exposicoes, congressos e congeneres. 3 
41. Organizacao de festas e recepcoes "buffet" (exceto 0 

fornecimento de alimentacao e bebidas, que fica sujeito ao 
ICMS). 3 

42. Adrninistracao de bens e negocios de terceiros e de 
congeneres. 3 

43. Adrninistracao de fundos mutuos (exceto a realizada por 
instituicoes autorizadas a funcionar pelo banco central). 3 

44. Agenciamento, corretagem ou interrnediacao de cambio, 
de seguros e de pianos de previdencia privada. 3 

45. Agenciamento, corretagem ou interrnediacao de tftulos 
quaisquer (exceto os services executados por instituicoes 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central). 3 

46. Agenciamento, corretagem ou intermediacao de direitos da 
propriedade industrial, artlstica, ou literaria, 3 

47. Agenciamento, corretagem ou interrnediacao de contratos 
de franquia ("franchising") e de faturamento ("factoring"). 
Excetuam-se os services prestados por instituicoes 
autorizadas a funcionar pelo Banco Centra). 3 
Agenciamento, organizacao, promocao e execucao de ·- -- 

48. 
programas de turismo, passeios, excursoes, guias de 
turismo e congeneres. 3 

49. Agenciamento, corretagern ou interrnediacao de bens 
moveis (inclusive propaganda e publicidade) e imoveis nao 
abrangidos no itens 44, 45, 46, 47 e 48. 3 

50. Despachantes e comissarios de despachos. 3 
51. Agentes da propriedade industrial. 3 
52. Agentes da propriedade artlstica ou literaria, 3 
53. I .eilao. 3 



ANEXO II 
LIST A DE SERVICOS 
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Descricao dos Services 

54. Regulacao de sinistros cobertos por contratos de seguros; 
inspecao e avaliacao de riscos para cobertura de contratos 
de seguros; prevencao e gerencia de riscos seguraveis, 
prestados por quern nao seja o proprio segurado ou 
comparrhia de seguros. 

55. Armazenarnento, deposito, carga, descarga, arrumacao e 
guarda de bens de qualquer especie (exceto depositos 
feitos em instituicoes financeiras autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central). 

56. Guarda e estacionamento de veiculos automotores 
terrestres. 

57. Vigilancia ou seguranca de pessoas e bens. 
58. Transportes, coleta, remessa, entrega de bens ou valores, 

dentro do territorio do Municipio. 
59. Diversoes publicas: 

a) cinemas, "taxi-dancing" e congeneres: 
b) bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos; 
c) exposicoes com cobranca de ingresso: 
d) bailes. "shows", festivais, recitais e congeneres, 

inclusive espetaculos que sejam tambem transmitidos, 
I mediante compra de direitos para tanto, pela televisao 

I e/ou pelo radio; 
e) jogo,:; elctr6nicos: 
f) competicoes esportivas ou de destreza fisica (que nao 

tenham carater amadorista) ou intelectual, com ou sem 
participacao do espectador, inclusive a venda de 
direitos a transmissao pelo radio e/ou pela televisao; 

g) execucao de musica, individualmente ou por conjunto. 
60. Distribuicao e vendas de bilhetes de loteria, cartoes, pules 
�--o .u cupons de aposta, sorteios ou premios. 
61. Fornecimento de musica, mediante transmissao por 

qualquer processo, para vias publicas ou ambientes 
fechados (exceto transmissoes radiofonicas ou de 
televisao ). 

62. Gravacao e distribuicao de filmes e video-tapes. 
63. Fonografia ou gravacao de sons ou ruidos, inclusive 

trucagern, dublagem e mixagem sonora. 
64. Fotografia e cinematografia, inclusive revelacao, 

arnpliacao, copia, reproducao e trucagem. 

Aliquotas 
sobre o Preco 

do Service (%) 

3 

3 

3 
3 

3 

5 
5 
5 

5 
5 

5 
5 

3 

3 
3 

3 

3 
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ANEXO II 
LISTA DE SERVl<;:OS 

Aliquotas 
Descricao dos Services sobre o Preco 

do Service (%) 
65. Producao para terceiros, mediante ou sem encomenda 

previa, de espetaculos, entrevistas e congeneres. 3 
66. Colocacao de tapetes e cortinas, com material fornecido 

pelo usuario final do service. 3 
67. Lubrificacao, limpeza e revisao de maquinas, veiculos, 

aparelhos e equipamentos (exceto fornecimento de pecas, e 
partes que fica sujeito ao ICMS). 3 

68. Conserto, restauracao, rnanutencao e conservai;:ao de 
maquinas, veiculos, rnotores, elevadores ou de quaisquer 
objetosr 3 

69. Recondicionamento de motores. 3 
70. Recauchutagem ou regeneracao de pneus para o usuario 

final. 3 
71. Recond icionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, 
galvanoplastia, anodizacao, co rte, re co rte, pol irnento, 
plastificacao e congeneres, de objetos nao destinados a 
industrializacao ou cornercializacao . 3 

72. Lustracao de bens m6veis quando o servico for prestado 
para usuario final do objeto lustrado. 3 

73. Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e 
equipamentos, prestados ao usuario final do service, 
exclusivamente com material por ele fornecido. 3 

74. Montagem industrial, prestada ao usuario final do service, 
exclusivamentc com material por ele fornecido. 3 

75. Copia OU reproducao, por quaisquer processos, de 
docurnentos e outros papeis, plantas ou desenhos. 3 

76. Compoaicao grafica, fotocomposicao, clicheria, 
zincografia, litografia e fotolitografia. 3 

77. Colocacao de molduras e afins, encadernacao, gravacao e 
douracao de livros, revistas e congeneres, 3 

78. Locacao de bens m6veis: 
a) arrendamento mercantil (leasing); 3 
b) demais services de locacao. 3 

79. Funerais. 3 
80. Alfaiataria c costura, quando o material for fornecido pelo 

usuario final, exceto aviamento. 3 
81. Tinturaria e lavanderia. 3 
82. Taxidcrmia. 3 



ANEXO II 
LISTA DE SERVl<;OS 

Aliquotas 
,. Descrlcao dos Services sobre o Preco 

do Servico (%) 
83. Recrutamento, agenciamento, selecao, colocacao OU 

fornecimento de mao-de-obra. mes mo em carater 
ternporario, inclusive por empregados do prestador do 
service e por trabalhadores avulsos por ele contratados. 3 

84. Propaganda e publicidade, inclusive promocao de vendas, 
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, 
elaboracao de desenhos, textos e demais materiais 
publicitarios (exceto sua impressao, reproducao OU 
fabricacao ). 3 

85. Veiculacao e divulgacao de textos, desenhos e outros 
materiais de publicidade, por qualquer meio (exceto em 
jornais, peri6dicos, radio e televisao ). 3 

86. Services portuarios e aeroportuarios; utilizacao de porto ou 
aeroporto; atracacao, capatazia; armazenagem interna, 
extern a e especial, suprimento de agua, services e 
acess6rios, movimentacao de mercadoria fora do cais. 3 

87. Advogajos. 3 
88. Engenheiros, arquitetos, urbanistas e azronornos. 3 
89. Dentistas, 3 
>--· 
90. Economistas 3 
91. Psic6logos 3 
92. Assistentes Sociais. 3 
93. Relacoes Publicas, 3 
94. Cobranca e recebimentos por conta de terceiros, inclusive 

direitos autorais, protestos de titulos, sustacao de protesto, 
devolucao de tftulos nao pagos, manutencao de titulos 
vencidos, fornecimento de posicao de cobranca OU 
recebimento e outros services correlates da cobranca ou 
recebimento (este item ab range tambem OS services 
prestados por instituicoes autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central). 10 

95. lnstituicoes financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central com os services que lhes sao inerentes. 10 

96. Transporte de natureza estritamente municipal: 
a) mototaxi; 3 
b) taxi;" 3 
c) onibus e/ou coletivo; 3 
d) alternativo e/ou utilitario. 3 
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ANEXO II 
LISTA DE SERVICOS 

Aliquotas 
Descrjcao dos Services sobre o Preco 

do Servico (%) 
97. Hospedagem, (o valor da alimentacao quando incluida no 

preco da diaria fica sujeito ao imposto sobre services de 
qualquer natureza): 
a) em hoteis, moteis e congeneres; 3 
b) em pousadas, pens5es e congeneres: 3 
c) casas de massagem e congeneres. 3 

98. Distribuicao de bens de terceiros em representacao de 
qualquer natureza: 
a) representacao comercial de produtos nacionais; 3 
b) representacao comercial de produtos estrangeiros; 3 
c) demais casos. 3 

99. Fornecimento de trabalho qualificado OU nao, nao 
especi ficados nos itens anteriores. 3 



ANEXO II 
(ltens 94 e 95 da Lista de services) 

PREF'EITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO-Ce. I 
MAPA DE APURA AO DO ISS L 

l 
J 

BANCO INSCRI :AO MUNICIPAL 

ASSUMO JNTF.IRA RF·SPONSABILIDADE PEL.A l:XATIDAO DOS DADOS f-ORNECIDOS 

Dcsdobramento Das Receitas Tributaveis pelo ISS 
SERVl<;OS TRIBlJTADOS N£..CONTA MOVIMENTO ISSA 

ECONOMICO RECOLHER 

01 Cobranca p/conta de terceiros (Cobranca 
Simples. Tit. out. Bancos) 

02 Recebimcnto p/conta de terceiros (Agua. 
Luz. Telefonc. Cartao de Credito. IAPAS. 
COFJNS. ICM. OUT. IPVA. Seg. etc.) 

OJ Pagamento p/conta de terceiros (Feito fora 
do estabelecimento) 

04 Protcsto de Titulos 
05 Sustacao de Protesto 
06 Devolucao de Titulos nao Pagos 
07 Manutencao de Titulos Vencidos 
08 Outros Serv Correlates de Cobranca 
09 Outros Serv Correlates de Recebimento 
10 l-ornecimento de Taloes de Cheque 
I I Enussao de Cheque Administrativo 
12 Transferencia de Fundos 
13 Devolucao de Cheques 
14 Sustentacao de Pagamento de Cheques 
15 Ord em de Pagamento c de Credito p/ 

qualquer Meio 
16 Emissao e Renovacao de Cartoes 

Magneticos 
17 Consultas em Tenninais Eletronicos 
18 Elaboracao de Ficha Ca<!_�tral 
19 Alugucl de Cofres 
20 Fornecimento de 2� via de avisos de 

lancarnento e extrato de coma 
21 l.rnissao de Carnes 
22 Transportcs de Valores 
23 Firmas Prestadoras de Services a lnstituicao 

Financeira (Limpeza, Processarnento de 
Dados. locornocao de Vciculos etc.) 

24 Outros 
TOTA IS 

. ' . - 

;t 

Nome, Cf'F. ldcstidadc do lnforme Mes e Ano da lncidencia 

ASS I NATURA DO RF:PIU·.Sl:NTANTE LEGAL DO CONTRll3UINTE Recolhido cm: 

DAMN� 
u . 



ITEM 

2 

3 

4 

AN EXO Ill 
TABELA PARA COBRAN<;A DA TAXA DE SERVl<;OS PUBLICOS- TSP 

Aliquota sobre a 
DISCRIMINA<;:AO UFIR 

Em relacao aos services de lluminacao Publica CONVENIO 

Em relacao aos services de Limpeza Publica, por 
metro linear de testada 20 % 

Em relacao aos services de Conservacao de vias e 
logradouros publicos, por metro linear de testada IO% 

Em relacao aos services de coleta de lixo por tipo 
de edificacao e por metro quadrado: 
a) residencial 5 o/o 
b) comercial ou service 10 % 
c) hospitalar, industrial e outros 8 % 

'" 

,, 
,,. 
" Ii 

111,, 

il 
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Nota: A raxa a quc se refere esta tabela sera cobrada ate um limite maximo de 50 (cinquenta) UFIR. 



AN EX O IV 
TABELA PARA COBRAN<;:A DA TAXA DE LICEN<;:A 

A - PARA LOCALIZA<;:AO E FUNCIONAMENTO 

DISCRIMINACAO ITEM 

-----...---------·--- ---··---·- ---------·----------------�-- 
QUANT/A LIQ. 
SOHRE A UFIR 

Estabelecimentos comerciais, industriais, prestacac 
de services e similares, sobre a area construida: 

I __ ,, Area Minima Ate I Om2 ...........•... IO UFIR 

2 Acima de I Om2 .•.•.....•... 30 % por m2 

OBS: A maior are� a ser cobrada, sera de 2.000mL (dois mil metros quadrados). 

FORMULA DE CALCULO DIRETA 

Area Total-(AT), Area Minima-(AM), Valor m2-(Vm\ Taxa Minima-(TM) 

*** TLL =(AT-AM) x Vm2 +TM*** 

Obs: Esta formula s6 sera aplicada para estabelecimento com area acima de I Om2. 

I• 
t 
j, B- PARA FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL 

ITEM 
Quantidade de 

DISCRIMINA<;AO UFIR Por Dia 
j :;�;�o;t�;�O�e hho���r'.�'. 5 

I b) ale1�1 da: 22:00 h�1:as Publicidade 10 

__ 2_�Antec1par;ao de horano 5 

C - PARA VEICULA<;:AO DE PUBLICIDADE EM GERAL 

ITEM DISCRIMINA<;:AO 
Quantidade de 
UFIR Por Dia 

Publicidade Sonora 5 

2 Publicidade Visual 5 

I}., 3 

4 

Publicidade Escrita 5 

I Qualquer outro tiPo de Publicidade 4 



AN EX O IV 
TABELA PARA COBRANCA DA TAXA DE LICENCA 

DISCRIMINACAO ITEM 

D - PARA EXECU(:AO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS 
ALIQUOT A 

SOBRE A UFIR 

I, 

Edificacoes residenciais, por m2 de area 
construida e padrao: 
a) tipo "A" 47 o/o 
b) tipo "B" 45 o/o 
c) tipo "C" 40 °/o 

2 Edificacoes nao-residenciais, por rn2 de 
area construida e padrao: 
a) tipo "A" 50 %, 
b) tipo "B" 47 % 
c)tipo "C" .40 % 

3 Marquises, cobertas e tapurnes, por m2 .••.•.•.•.•.•..•••.•.•.•••...•..•.•.. IO% 

4 Lotearnentos, exclusive as areas 
destinadas ao Poder Publico, por rn2 0,8 % 

5 Aprovacao de projetos, por rn2 ...•..•••.•.••••.•.•.••.•.•••.•.•.•...•.•.•..•.•. 0,7 % 

6 I Alteracao de projetos, por m2 .•....••••••••.•••••....•....•.••....•......•...... 0,6 % 

7 
I 
Quaisquer outras obras nao especificadas 

I 
:;��/�:::� 

linear; IO% 
___ _lii) por metro quadrado 20 % 

E - PARA ABATE DE ANIMAIS 

ITEM DISCRIMINACAO 
QUANTIDADE 

DE UFIR 
Bovino ou vacurn, por cabeca 8 

2 Caprino ou ovino, por cabeca 4 

3 Suinos, por cabeca 4 

,, 
tn, 

4 Outros, por cabeca 0,5 



AN E XO IV 
TABELA PARA COBRAN(:A DA TAXA DE LICEN(:A 

F- PARA OCUPA(:AO DE AREAS EM VIAS E LOGRADOUROS 
PUBLICOS 

ITEM DISCRIMINA(:AO 
QUANTIDADE DE UFIR 

Por Dia Por Mes Por Ano 

rt• 

Feirantes e barraquinhas nao eventuais 
por m2 I 5 - 

2 Qi:11osques 3 10 - 

3 Veiculos: 
a) carros de passeio e taxis 5 12 20 
b) caminhoes, onibus e reboques IO 30 50 
c) utilitarios 5 15 30 

4 Circos e parques de diversoes - 50 - 

Demais eventuais e/ou pessoas que 
ocupem area publica: 

Classe a 5 100 - 
Classe b 4 80 - 

---�---- Classe c 3 60 - 

5 



,., 

II 

ANEXO V 
EST ADO DO CEARA 

Prefeitura Municipal de Saboeiro - Ce. 
SECRETARIA DE FINAN<;:AS 

FORMULARIO PARA COBRAN<;:A DEISS POR ESTIMATIVA 
(Para fins de apuracao da base de calculo adiciona-se sobre o montante 20 %) 
Contribuinte: Data: __ / __ / __ 
End: N£.. Tel: ----- 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

01) - Luz R$ _ 
02)- Agua R$ _ 
03) -Tclefone R$ 
04) - INSS R$ _ 
05) - Salaries () Qtde. Funcionarios R$ _ 
06)- Pro-labore () Qtde R$ _ 
07) - Manuteh�ao de Bens (Duraveis e nao duraveis) R$ _ 
08) - Services Contabeis R$ __ 
09) - Comb. e l.ubrificame (Vciculo Reg. P. Juridica) R$ _ 
I 0) - FGTS R$ 
11) - PIS 0.65 % ( Faturamento ) R$ _ 
12)- IR (lrnposto de Renda) Pessoa .luridica. (LAL.UR) R$ _ 
13)- Aluguel... R$ _ 
14)- Diversos R$ _ 
15) - Publicidade e propaganda R$ _ 
16) - Services Prcstados para Terceiros R$ _ 
17) - Cofins 2 % (S/Faturarnento ) R$ _ 
18) - Materiais e Consertos R$ 
19) - Material de Expediente R$ _ 
20)-TLL R$ 

SUB TOTAi, R$ --------- 
20 % sobrc o SUB-TOTAL. R$ _ 

TOTAL GERAL. R$ _ 

Responsavcl pelas lnformacocs Agente Fiscal 


