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COD/GO TRIBUTARIO PARA O MUNICfPIO DEIATI - PE 

LEI N0 184-01 de 19 de Dezembro de 2001. 

Ementa : Dispde sobre o 
sistema tributario do Municipio 
e dS outras providencias. 

O Prefeito do Municipio da lati, Estado de Pemambuco, no uso das 

atribuipoes que o cargo Ihe confere, faz saber que a Camara Municipal 

aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei: 

DISPOSICAO PREUMINAR 

Art. 1° - Sem prejulzo das normas legais supletivas e das disposigoes 
regulamentares, com fundamento na ConstituigSo Federal e na Lei OrgSnica do 
Municipio, esta Lei institui o Sistema Tributario do Municipio, regulando toda a 
materia tributaria de competencia municipal. 

TlTULO I 
DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Art. 2° - Sao Tributes Municipals: 

I. 0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana; 

II. 0 Imposto sobre TransmissSo "Inter Vivos", a Qualquer Titulo, por 
Ato Oneroso, de Bens Imdveis, por Natureza ou AcessSo Fisica, e de Direitos 
Reals sobre Imdveis, exceto os de Garantia, bem como a Cessao de Direitos 3 
sua Aquisigao; 

III. 0 Imposto sobre Servigo de Qualquer Natureza; 

IV. A ContribuigSo de Melhoria, decorrente de obras publicas; 

V. As Taxas, especiTicadas nesta Lei, remuneratdria de servigos 
publicos ou devidas em razao do exercicio do poder de policia do Municipio; 

Art. 3° - Compete ao Executivo fixar, e reajustar periodicamente, os 



pregos destinados a remunerar a utilizagao de bens e servigos publicos. bem 
como os relatives ao custeio de despesas com a prbtica de atos administrativos 
do interesse dos que os requererem, tais como o fomecimenfo de copias de 
documentos, a expedigSo de certidoes e alvaras, a realizagao de viston'as e 
outros atos congbneres. 

TITULO n 
DISPOSICOES GERAIS SOBRE A TRIRUTACAO E A ARRECADACAO 

CAPITULOI 
DO PROCEDIMENTO TRIBUTARIO E DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL 

Art. 4° - Compete ao Executivo disciplinar, por decreto, o 
procedimento tributbrio relative aos impostos e demais tributes de que trata 
esta Lei. 

■) 

§ 1° - O procedimento tributbrio terb inlcio, aitemativamente. com: 

I - a impugnagSo, pelo sujeito passive, do iangamento ou de ato 
administrativo dele deconente; 

II -a lavratura de auto de InfragSo; 

III - a lavratura de termos pela auton'dade fiscal, inclusive ao ensejo 
da apreensSo de livros e documentos fiscais. 

§ 2° -A auton'dade que realizar ou presidir quaisquer diligSncias de 
fiscalizagSo lavrarb os termos necessanbs para que se documente o inicio do 
procedimento, inclusive para os fins de observbneia do prazo para a sua 
conclusao, a serfixado em regulamento. 

§ 3° - Os termos, referidos no parbgrafo anterior, serao lavrados, 
sempre que posslvel, em livros fiscais e, caso emitido por outra forma, deles so 
entregarb uma cdpia a pessoa, empress ou estabelecimenfo fiscalizado. 

Art. 5° - O Executive expedirb decreto regulamentando o processo 
administrativo fiscal, previsto, obrigaton'amente: 

t duplo grau de jurisdigao; 

II recurso de oficio, a ser interposto das decisoes de primeira 
instSncia contrbrias b Fazenda Municipal. 

Parbgrafo Onico - Salvo quando efetuado deposito do montante 
integral do credito tributario impugnado, as defesas, reclamagdes e recursos 
nao terao efeito suspensivo. 



CAPITULO II - . 
DA RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES E DE TERCEIROS 

Art. 6° - SSo pessoalmente responsSveis: 

I. o adquirente do imdvel, pelos dPbitos do alienante existentes 6 
data do titulo de transferencia, salvo quando conste deste prova de quitagao, 
limitada esta responsabilidade nos casos de arrematagSo em hasta publica ao 
montanfe do respectivo prego; 

II. o espolio pelos ddbitos do "de cujus", existentes & data da 
abertura da sucessao: 

III. o sucessor a qualquer titulo e o cdnjuge meeiro, pelos ddbitos do 
espdlio existentes & data da adjudicagao, limitada esta responsabilidade ao 
montante do quinhao, legado ou meagSo; 

IV. a pessoa juridica resultante de fusSo, transformagao ou 
incorporagSo, pelos dbbitos das sociedades fusionadas, transformadas ou 
incorporadas, existentes b data daqueles atos. 

Parbgrafo unico - 0 disposto no inciso IV aplica-se aos casos de 
extingao de pessoas jurldicas de direito privado, quando a exploragSo da 
respective afividade seja continuada por qualquer sdcio remanescente ou seu 
espdlio. sob a mesma ou outra razSo social ou sob firma individual. 

Art. 7°- A pessoa natural ou juridica de direito privado que adquirir de 
outra, por qualquer titulo, fundo de comdrcio ou estabelecimento comercial, 
industrial ou profissional e continuar a respectiva exploragao, sob a mesma ou 
outra razSo social, ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, 
relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos atd a data do ato: 

I. integralmente, se o alienante cessar a exploragSo do comdrcio, 
industria ou atividade; 

II. subsidiariamente com o alienante. se este prosseguir na 
exploragSo ou iniciar, dentro de 6 (seis) meses a confar da data da alienagSo, 
nova atividade no mesmo ou em oufro ramo de comdrcio, industria ou 
profissSo. 

Art. 8° - Respondem solidariamente com o contribuinte, em casos 
em que nao se possa exigir deste o pagamento do tributo, nos atos em que 
intervierem ou pelas omissdes por que forem responsSveis: 

I. os pais, pelos ddbitos dos filhos menores; 

II. os tutores e curadores, pelos debitos dos sous tutelados ou 



curatelados; 

III. os administradores de bens de terceiros, pelos debitos destes, 

IV. o inventariante, pelos ddbitos do espdlio; 

V. o sindico e o comissSrio, pelos ddbitos da massa falida ou do 
concordatirio; 

VI. os socios, no caso de liquidagSo de sociedades de pessoas, 
pelos ddbitos destas. 

CAPITULO III 
DA ARRECADACAO 

Art. 9° - O Executivo expedird decreto regulamentando a forma e o 
prazo para o recolhimento dos tributes municipals e respectivos acrdscimos 
inclusive as multas de qualquer espdeie. 

Pardgrafo unico - Os recolhimentos serSo efetuados por via de 
documento prdprio, a ser instifuido pelo decreto refen'do neste artigo que 
dispord, ainda, sobre a competencia das repartigdes e demais agentes 
autorizados a promoverem a arrecadagSo dos creditos fiscais do Municlpio 

Art. 10 - Os crdditos Iributdrios municipals, nSo quitados nos 
respecf/Vos vencimentos. serSo acrescidos das multas previstas nesta Lei, de 
juros moratdrios, calculados d razSo de 1% ao mes, aldm de corregSo 
monetdria, na forma do disposto pelo artigo seguinte. 

Pardgrafo unico - 0 disposto neste artigo nao se aplica enquanto 
pendente de resposta consulta fonmuiada. pelo sujeito passivo, dentro do prazo 
regulamentar para pagamento do credito. 

Art. 11 - Os debitos fiscais, incluldas as multas de qualquer espdcie, 
provenientes da impontuahdade, total ou parcial, no tocante aos respectivos 
pagamentos, serSo atualizados monetan'amente, de acordo com os Indices 
adotados pela legislagao federal, para a atuatizagSo dos debitos, de igual 
natureza, para com a Fazenda Nacional. 

§ 1° - Para os fins do disposto no 'caput' deste artigo, fica o 
Executivo autorizado a divulgar coeficienfe de atuatizagSo monefSria, 
baseando-se, para o seu cSlculo, na legislagao federal periinente e nas 
respectivas normas reguiamentares. 

§ 2° - A atualizagSo monetSria e os juros de mora incidirao sobre o 
valor integral do crSdito, neste compreendida a multa. 

§3°- Os juros moratdrios serao calculados S razSo de 1% (um por 



cento) ao m&s, sobre o montante do d6bito corrigido monetanamente. 

Art. 12 - Os dbbitos vencidos serao encaminhados para cobranga, 
com inscrigao na Divida Ativa. 

ParSgrafo unico - Inscrita ou ajuizada a divida, serao devidas, 
tamb6m, custas, honorarios e demais despesas, na forma da tegislagSo 
vigente. 

Art. 13-A atualizagao estabelecida na forma do artigo 11 aplicar-se- 
b, inclusive, aos ddbitos cuja cobranga seja suspensa por medida 
administrativa ou judicial, salvo se o interessado houver depositado, em 
moeda, a importSncia questionada. 

§ 1° - Na hipdtese de depdsito parcial, far-se-b a atualizagSo da 
parcela nao depositada. 

§ 2° - O depdsito elide, ainda, a aplicagao da multa moratdria e dos 
juros, consoante seja efetuado antes do prazo fix ado para a incidencia da 
multa, dos juros ou de ambos. 

§ 3° - O valor do depdsito, se devolvido por terem sido julgados 
procedentes reclamagdes, recursos ou medidas judiciais, serd atualizado 
monetanamente, em consondncia com as disposigoes desta Lei. 

§ 4° - A atualizagao do depdsito cessarb, automaticamente, se o 
interessado deixar de comparecer a repartigao competente, no prazo de 30 
(trinta) dias con/ados de sua regular notificagao para receber a importdncia a 
ser devolvida. 

Art. 14 - No caso do recolhimento indevido ou maior do que o 
devido, de tributo, acrdscimos moratdrios e penalidades pecunidrias, a 
importdncia a ser restitulda, de oflcio ou em virtude de requerimento do 
interessado, serb atualizada monetanamente. considerado o perlodo 
compreendido entre o mes de recolhimento e o mds em que ocorrer a 
restituigSo, na forma do disposto pelo caput do artigo 11. 

Paibgrafo unico - A atualizagao monetbria cessarb, 
automaticamente, se o interessado deixar de comparecer a repartigao 
competente, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua regular notificagbo 
para receber a importdncia a ser devolvida. 

Art. 15- A Unidade Fiscal de Referenda - UFIR serb adotada para a 
expressSo do valor de tributos e multas, na forma prevista por esta Lei, 
aplicando-se os seus indices de variagao para os fins da atualizagao monetaria 
a que se referem os arfigos anteriores. 

Parbgrafo unico - No caso de extingao da Unidade Fiscal de 
Referenda - UFIR. serb adotada, e divulgada pelo Execufivo, a unidade de 
valor que vier a ser criada para as mesmas fmalidades, pela legislagao federal. 



Art 16- Enquanto nao extinto o direito da Fazenda POblica, poderao 

ser efetuados langamentos omitidos. por qualquer circunstSncia. 6pocas 
proprias.' bem como langamentos complementares ■ de outros viciados por 
inegulan'dade ou erro de fato. 

pardqrafo unico - No caso deste artigo, o ddbito decorrente do 

langamento anferior, quando quitado seri oonsiderado como pagamanto 
parcial do crtdito resultante do langamento complementar. 

Art. 17 - 0 pagamento dos tributos 6 sempre devido, 
independentemente das penalidades que forem aplicadas. 

Art. 18 - Salvo o disposto nos par&grafos deste artigo, considera-se 
domicilio tributirio do sujeito passive o local, no territdrio do Mumclpio. onde se 
situem: 

I no caso das pessoas naturals, a sua residSncia ou. 

desconhecida esta. o lugar onde exercifadas. habitualmente. as suas 
atMdades 

II. no caso das pessoas jurldicas de direito privado, a sua sede 

' ou qualquer dos seus estabelecimentos 

III. no caso das pessoas jurldicas de direito publico, qualquer de 

suas repartigoes. 

8 1° - Quando invidvel a aplicagao das regras fixadas nos mcisos 

deste artigo, considerar-se-6 como domicilio tributirio do passive olugar 
de situagSo dos bens ou da ocorrdncia dos atos ou fatos que deram ongem d 
obrigagSo tributeria. 

5 2°-E facultado ao sujeito passive a eleigao do domicilio tnbuteno, 
podendo a autoridade fiscal competente recusb-lo. quanc/o /mposs/d^fe ou 
dificulte a fiscalizagao ou a arrecadagao do tnbuto. aplicando-se. entSo. a regra 
do par6grafo anterior. 

Art 19-0 Prefeito podenh autorizar, mediante despacho 
fundamenlado exarado em expediente instrufdo com o requenmento do 
interessado e proposta da autoridade fiscal compefenfe, a compensagao 
remissao de creditos tributerios. 

6 1°. A compensagSo podera ser autorizada apenas na hipdtesede 

creditos llquidos, certos e jS vencidos do sujeito passive contra a Faz 
..Municipal e, quando efetivada. deverti ser registrada em termo prdpno. 

assinado pelo Prefeito e pelo sujeito passive. 

§2°-A remissao podert ser autorizada quando o valor integral do 

crddito tributino for inferior a 10 (dez) Unidades Fiscais ® 
o sujeito passive for pessoa natural de. comprovadamente. baixa renda, que 



nao possua bens, salvo um unico imdvel, utilizado para sua prdpria residencia 
ede sua fam Ilia. 

Art. 20 - 0 Executive podera autorizar o parcelamento de crdditos 
tributdrios vencidos, para os fins de sua quitagao, na forma do disposto em 
regulamento. 

Art. 21 - As Isengdes outorgadas na forma desta Lei nao dispensam 
o cumprimento de obrigagdes acessdrias. 

CAPl'TULO IV 
DOS CAD ASTROS 

Art. 22-0 regulamento dispord sob re os cadastres fiscais do 
Municlpio, inclusive sobre a forma, o prazo e a documentagao pertinentes ds 
respectivas inscngdes. 

Pardgrafo unico - A inscrigao nos cadastres fiscais do Municlpio 6 
obrigatdria e, quando nao efetuada ou irregulanvente efetuada pelo sujeito 
passivo dos tributes ds quais se refira, poderd ser promovida ou alterada de 
oflcio. 

TiTULO III 
DOS IMPOSTOS 

CAPiTULO I 
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 

URBANA 

Secao / 
DO IMPOSTO PREDIAL 

Art. 23 - Constitui fato gerador do Imposto Predial a propriedade, o 
domlnio util ou a posse de bem imdvel constmldo, localizado na zona urbana 
do Municlpio. 

Art. 24 - Para os efeitos deste imposto, considera-so zona urbana 
toda a drea em que existam melhoramentos executados ou mantidos pelo 
Poder Publico, indicados em pelo menos dois dos incisos seguintes; 

I. melo-fio ou calgamento, com canalizagao de dguas pluviais; 

II. abastecimento de dgua; 



III. sistema de esgofos sanitarios; 

IV. rede de iluminagao publica, com ou sem posteamento para 
distribuigSo domiciliar, ' ~ ■ 

V. escola prim6ria ou posto de saude, a uma distSncia maxima 
de tres quildmetros do imdvel considerado. 

Art. 25 - Ainda que localizadas fora da zona urbana do Municlpio, 
segundo definida pelo artigo anterior. considerar-se-So urbanas, para os efeitos 
deste imposto, as &reas urbanizctveis e as de expansao urbana, destinadas d 
habitagSo, inclusive residdncias de recreio, d industria ou ao comercio, a seguir 
enumeradas: 

I. as dreas pertencenies a parcelamentos de solo regularizados pela 
AdministragSo Municipal, mesmo que executados irregularmente; 

II. as dreas pertencentes a loteamentos aprovados, nos tennos da 
tegislagSo pertinente; 

III. as dreas dos conjuntos habitacionais, aprovados e executados 
nos 31 termos da legislagdo pertinente; 

IV. as dreas com uso ou edificagao aprovada de acordo com a 
legislagdo urbanfstica de parcelamento, uso e ocupagdo do solo e de 
edificagoes. 

Pardgrafo unico - As dreas referidas nos incisos deste artigo terdo 
seu perimetro delimitado porato do Executivo. 

Art. 26 - Para os efeitos deste imposto. considera-se construldo todo 
imdvel no qual exista edificagdo que possa servir para habitagdo ou para o 
exerclcio de quaisquer atividades. 

Art. 27 - A inciddncia, sem prejulzo das cominagoes cabfveis, 
independe do cumprimento de quaisquer exigdncias legais, regulamentares ou 
administrativas. 

Art. 28 - O imposto nao incide: 

I. nas hipdteses de imunidade previstas na ConstituigSo Federal, 
observado, sendo o caso, o disposto em lei complementar 

II. sobre os imdveis, ou parte destes, considerados como nao 
constmldos, para os efeitos da inciddncia do imposto territorial urbano. 

Art. 29-0 imposto calcula-se d razao de 1% (um por cento) sobre o 
valor venal do imdvel. 

Art. 30 - Contribuinte do imposto d o proprietdrio do imdvel, o titular 



do seu dominio Otil ou o seu possuidor a qualquer tltulo. 

Art. 31-0 imposto 6 devido, a criterio da repartigao competente: 
K 

I. por quern exerga a posse direta do imdvel. sem prejuizo da 
responsabilidade solidAria dos possuidores indiretos; 

II. por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuizo da 
responsabilidade solidSria dos demais e do possuidor direto. 

Par&grafo unico - O disposto neste artigo aplica-se ao espdlio das 
pessoas nele referidas. 

Art. 32-0 langamento do imposto 6 anual e feito um para cada 
prddio, em nome do sujeito passivo, na conformidade do disposto no artigo 
anterior 

Pardgrafo unico - Considera-se oconido o fato gerador em 1° de 
Janeiro do ano a que corresponda o langamento. 

Art. 33-0 langamento considera-se regularmente notificado ao 
sujeito passivo com a entrega do came de pagamento, pessoalmente ou pelo 
correio, no local do imdvel ou no local por ele indicado, observadas as 
disposigoes contidas em regulamento. 

§ 1° -A notificagSo pelo correio devera ser precedida de divulgagSo, 
a cargo do Executive, das datas de entrega nas agendas postais dos camds 
de pagamento e das suas conespondentes datas de vencimento. 

§ 2°- Para todos os efeifos de direito, no caso do pardgrafo anterior e 
respeitadas as suas disposigoes. presume-se feita a notificagSo do langamento, 
e regularmente constituldo o crSdito tributSrio correspondente, 20 (vinte) dias 
apos a entrega dos camSs de pagamento nas agSncias postais. 

§ 3°- A presungSo refenda no parSgrafo anterior 6 relativa e poderS 
ser ilidida pela comunicagao do nSo recebimento do camS de pagamento 
protocolada pelo sujeito passivo junto a AdministragSo Municipal, no prazo 
fix ado pelo regulamento. 

§ 4° - A notificagSo do langamento far-se-S por edital, consoante o 
disposto em regulamento, na impossibilidade de sua realizagSo na forma 
prevista neste artigo, ou no caso de recusa de seu recebimento. 

Art. 34 - O pagamento do imposto poderS ser efetuado de uma s6 
vez ou. em prestagoes, mensais e sucessivas, na forma e prazo 
regulamentares. 

§ 1° - Para efeito de langamento, o imposto calculado em moeda 
corrente, poderS ser convertido em numero de Unidades Fiscais de ReferSncia- 
UFIR, pelo valor vigente no m§s de oconSncia do fato gerador da obrigagao 



tributSria e, para fins de pagamento, reconveriido em moeda co^enfe, pelo 
valor da Unidade Fiscal de Refer6ncia-UFIR, vigente na data do vencimento. 

§ 2° - No caso de pagamento antecipado, o valor da prestagSo 
express© em Unidade Fiscal de Refer£ncia-UFIR ser£ reconvertido em moeda 
corrente, pelo valor vigente na data do pagamento. 

§ 3° - O recolhimento do imposto nSo importa em presungSo, por 
parts da Prefeitura, para quaisquer fins, da legitimidade da propn'edade, do 
dominio util ou da posse do imdvel. 

§ 4° - Do valor do imposto integral, ou do valor das prestagdes em 
que se decomponha, poderao ser desprezadas as fragdes de moeda. 

Art. 35 - Os debitos nSo pagos nos respectivos vencimentos serSo 
atualizados monetariamente e acrescidos de juros, na forma prevista por esta 
Lei, al6m de multa equivalente a. 10% (dez por cento) do imposto devido. 

Art. 36 - Na hipdtese de parcelamento do imposto, nSo ser£ admitido 
o pagamento de qualquer prestagSo sem que estejam quitadas todas as 
anteriores. 

§ 1° - Observado o disposto neste art/go e enquanto nSo vencida a 
ultima prestagao, poderS serefetuado o pagamento de quaisquer das parcelas. 

§2°- Decom'do o prazo fixado para pagamento da ultima prestagSo, 
somente serS admitido o pagamento integral do dSbito, que serS considerado 
vencido S data da primeira prestagao nSo paga. 

§ 3" - O dSbito vencido serS encaminhado para cobranga, com 
inscrigao na Dlvida Ativa e, sendo o caso, ajuizamento, ainda que no mesmo 
exerclcio a que corresponda o langamento. 

I. pertencente ao servidor publico municipal de lati, ativo ou inativo, 
dos Poderes Executivo e Legislative, que Ihe sin/a exclusivamente de 
residSncia e que outro nao possua no Municipio, nem seu cdnjuge, filho menor 
ou maior invSIido 

II. pertencente S viuva do servidor publico municipal, dos Poderes 
Executivo e Legislative, enquanto neste estado e ainda, ao filho menor ou 
maior invSHdo, relativamente ao prSdio que Ihe sirva exclusivamente de 
resid&ncia e desde que outro nao possua no Municipio; 

III. pertencente a entidade religiose de qualquer culto, que Ihe sirva 
de templo, moradia ou esco/as que dS, no todo ou em parte, assistencia 
gratuita; 

IV. pertencente a sindicatos, clubes de servigos, lojas magdnlcas, 

Art. 37} SSo isentos do imposto: 



assoc/afoes de classe, associagoes comunitArias, de assistencia & velhice 
desamparada e menores carentes, no todo ou em parts, onde estejam 
instalados os seus servigos; ' • 

V. pertencente d agremiagSo esportiva licenciada e filtada £ 
federagao esportiva do Estado, quando utilizado efetiva e habitualmente no 
exercicio de suas atividades sociais; 

VI. pertencente ao ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, 
desde que utilizado para sua residSncia e que outro imdvel nao possua no 
Municipio, pennanecendo o beneflcio, por seu falecimento, P viuva, enquanto 
neste estado e, ainda ftlho menorou maior invPlido 

VII. pertencente P viuva enquanto neste estado e cuja pensao ou 
rendimento mensal a qualquer titulo nSo exceda a 400 (quatrocentos) UFIR'S, 
destinado exclusivamente a sua residSncia e que outro nao possua no 
Municipio; 

VIII. pertencente a deficiente flsico ou mental, reconhecidamente 
pobre, destinado exclusivamente a sua residPncia e que outro nao possua no 
Municipio; 

IX. pertencente a particular, excetuando os apartamentos e 
quitinetes, cuja Prea constmlda nao ultra passe a 70 m7 (setenta metros 
quadrados), destinados exclusivamente P residencia do seu proprietPrio, e que 
outro nao possua, hem seu cdnjuge, ftlho menor ou maior invPlido. 

X. pertencente a sociedade civil sem fins lucrativos e destinado ao 
exercicio de atividades culturais e beneficentes no Municipio; 

XI. declarado de utilidade publica para fins de desapropn'agao, a 
partir da parcela correspondente ao perlodo de arrecadagpo do imposto em 
que ocorrer a emissSo de posse ou a ocupagSo efetiva pelo poder 
desapropriante. 

ParPgrafo unico — As isengdes previstas neste artigo ressalvadas 
aquelas contempladas nos incisos IV e V, devem ser requeridas pelos 
interessados, anualmente ate o ultimo dia Citil do mds de novembro do exercicio 
anterior, sob pena de perda do beneficio fiscal no ano seguinte instruido o 
pedido com os seguintes documentos: 

I. Titulo de propiiedade ou posse; 

II. Estatutos sociais 
*' •> 

III. Cdpia de Lei que reconhece a utilidade publica; 

IV. Cert/dao fomecida pelo Cartdrto de Registro de Imdveis do 
Municipio de tati, comprovando a propn'edade de 01 (urn) imdvel, na hipdtese 
prevista nos incisos 1,11, VI, IX eX deste artigo. 



Secao II 
DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 

Ail. 38 - Constitui fato gerador do Imposto Territorial Urbano a 
propriedade, o domlnio util ou a posse de bem imdvel nSo constwldo, 
tocalizado na zona urbana do Municipio, segundo referido nos artigos 24 e 25 
desta Lei. 

Art. 39 - Para os efeitos deste imposto, consideram-se nSo 
construldos os terrenos: 

I. em que nSo existir edificagSo como definida no artigo 26 desta 
Lei; 

II. em que houver obra paralisada ou em andamento, edificagdes 
condenadas ou em rulnas, ou construgdes de natureza tempordria; . 

III. cuja drea exceder de 5 (cinco) vezes a ocupada pelas 
edificagdes; 

IV. ocupados por construgao de qualquer espdcie, inadequada d sua 
situagao, dimensoes, destino ou utilidade. 

Pardgrafo unico - No cdlculo do excesso de drea de que trata o 
inciso III, toma-se por base a do terreno ocupado pela edificagao principal, 
ediculas e dependencias. 

Art. 40 - A inciddncia, sem prejulzo das cominagdes cabfveis, 
independe do cumprimento de quaisquer exigincias legais, regulamentares ou 
administrativas. 

Art. 41-0 imposto nSo incide nas hipdteses de imunidade previstas 
na ConstituigSo da Republica, observado, sendo caso, o disposto em lei 
complementar. 

Art. 42 - O imposto calcula-se a razSo de 2% (dois por cento) sobre 
o valor venal do imdvel 

Art. 43 - Contribuinte do imposto 6 o proprieldrio do imdvel, o titular 
do seu dominio util, ouoseu possuidor a qualquer tltulo. 

Art. 44-0 imposto S devido a critdrio da repartigdo competente: 

I. por quern exerga a posse direta do imdvel, sem prejulzo da 
responsabilidade soliddria dos possuidores indiretos; 

II. por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejulzo da 



responsabilidade solidaria dos demais e do possuidor direto. 

Pardgrafo unico - O disposto neste art/go aplica-se ao espdlio das 
pessoas nele referidas. 

Art. 45-0 langamento do imposto 6 anual e feito em nome do 
sujeito passive, na confonvidade do disposto no artigo anterior. 

Parigrafo unico - Considera-se ocorrido o fato gerador em 1° de 
Janeiro do ano a que corresponda o langamento. 

Art. 46 - A notificagSo do langamento do imposto obedecera ds 
disposigoes do artigo 33 desta Lei. 

Art. 47 - Aplicam-se, ao pagamento do imposto, as normas fixadas, 
poresfa Lei, nos artigos 34, 35 e 36. 

Art. 48 - NSo haverd isengSo do imposto tratado nesta segSo. 

Secao III 
^DISPOSICdES COMUNS RELATIVAS AOS IMPOSTOS PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO 

Art. 49 - Na apuragSo do valor venal do imdvel, para os fins de 
langamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, os valores unitdrios de 
metro quadrado de construgSo e de terreno serao determinados em fungSo dos 
seguintes elementos, tornados em conjunto ou separadamente: 

I. pregos correntes das transagoes e das ofertas d venda no 
mercado imobilidrio; 

II. custos de reprodugao; 

III. locagbes correntes 

IV. caracterlsticas da regiao em que se situa o imdvel; 

V. outros dados informativos tecnicamente reconhecidos 

Art. 50 - Observado o disposto no artigo anterior, //cam definidos, 
como valores unitarios. para os locals e construgdes no territdrio do Municlpio: 

I. relativamente aos terrenos, os constantes da Planta de Valores 
em que consiste o ANEXO UNICO desta Lei; 

II. relativamente as construgdes, os valores indicados na Tabel? Jl._ 
correspondentes a cada um dos padrdes previstos para os tipos de edificagoes 
indicados na Tabela I. ambas desta Lei. 



§ 1° - Os logradouros ou trechos de logmdouros, que nSo constarem 
da Planta de Valores referida no inciso 1, terao seus valores unitdrios de metro 
quadrado de terreno fixados pelo Executivo. 

§ 2° - O Executivo poderS atualizar, anualmente, os valores unitSrios 
de metro quadrado de cons^fao e de terreno, desde que essa atualizagSo 
nSo supere a inflagSo do perlodo. 

Art. 51 -Na determinagSo do valor venal nao serao considerados: 
I. o valor dos bens mdveis mantidos, em carrier permanente ou 

temporSrio, no imdvel, para efeito de sue udlizagSo, exploragao, 
aformoseamento ou comodidade; 

II. as vinculagdes restn'tivas do direito de propriedade e o estado de 
comunhSo. 

Art. 52-0 valor venal do terreno eo do excesso de £rea, definido no 
inciso III do artigo 39 desta Lei, resultari da multiplicagao de sua drea total pelo 
correspondente valor unit&rio de metro quadrado de terreno constante da 
Planta de Valores do ANEXO UNICO. 

Pardgrafo unico - Quando a Area total do terreno for representada 
por numero que contenha fragao de metro quadrado, sera feito o 
arredondamento para a unidade imediatamente superior. 

Art. 53-0 valor unit&rio de metro quadrado de terreno 
corrcsponderd: 

I. ao da face da quadra onde situado o imdvel; 

II. no caso de imdvel nao construido, com duas ou mais frentes, ao 
da face de quadra para a qua! estd vottada a frente indicada no tltulo de 
propriedade ou, na falta deste, ao da face de quadra is qua! esta atn'buldo maior 
valor, 

III. no caso de imdvel construido em terreno com as caracterlsticas 
do inciso anterior, ao da face de quadra relative d sua frente efetiva ou, 
havendo mais de uma, d frente principal; 

IV. no caso de terreno interno ou de fundo, ao da face de quadra por 
onde a ele se tenha acesso ou, havendo mais de urn acesso, ao da face de 
quadra dqual 6 atribuido maior valor, 

V. no caso de terreno encravado, ao da face de quadra 
correspondente d servidao de passagem. 

Art. 54 - Para os efeitos do disposto nesta Lei consideram-se: 

I. excesso de drea ou drea de terreno nao incorporada, aquela que. 



consoante definido pelo inciso III do artigo 39, exceder de 5 ( cinco) vezes a 
Area ocupada pelas edificagdes; 

II. terreno de duas ou mais frentes, aquele que possui mais de uma 
testada para logradouros publicos; 

III. terreno encravado, aquele que nSo se comunica com a via 
pOblica, exceto por servidao de passagem poroutro imdvel; 

IV. terreno de fundo, aquele que, situado no interior da quadra, se 
comunica com a via publics por um corredor de acesso com largura igual ou 
inferior a 4 (quatro) metres; 

V. terreno intemo, aquele localizado em logradouros nao 
relacionados na Planta de Valores, tais como vilas, passagens, travessas ou 
assemelhados, acessdrios da malha viSria do Municlph ou de propriedade de 
particulares. 

Art. 55 - No cSlculo do valor venal de terreno, no qua! exista prddio 
em condomlnio, serd utilizada a fragdo ideal correspondents a cada unidade 
autdnoma. 

Art. 56 - A construgao serd enquadrada em um dos tipos e pad roes 
previstos na Tobela 1 e seu valor venal resultard da multiplicagSo da Srea 
construida bruta pelo valor unitSrio de metro quadrado de construgao, 
constante da Tabela II. 

Art. 57 - A Area construida bruta serd obtida atravds da medigao dos 
contomos extemos das parades ou pilares, computando-se tarnbdm a 
superflcie das sacadas, cobertas ou descobertas, de cada pavimento. 

§ 1°-No caso de coberturas depostos de servigos e assemelhadas, 
serb considerada como Area construida a sua projegSo vertical sobre o terreno 

§ 2° - No caso de piscina, a Area construida serb obtida atravds da 
medigSo dos contomos intemos de sues parades. 

§3°- Quando a 6 re a construida bruta for representada por numero 
que confenha fragao de metro quadrado, serA feito o arredondamento para a 
unidade imediatamente superior. 

Art. 58 - No cdlculo da drea construida bruta das unidades 
autonomas de predios em condomlnio, serct acrescentada, a area privative de 
cada unidade, a parte correspondente nas Areas comuns em fungao de sua 
quota-parte. 

Art. 59 - Para os efeitos desta Lei, as obras paralisadas ou em 
andamenlo, as ediricagdes condenadas ou em ruina, as construgdes de 
natureza tempordria e as construgdes. de qualquer especie, inadequadas A sua 
situagao, dimensdes, deslino ou utilidade, nao serao consideradas como Area 



construida. 

Art. 60 - O valor unitArio de metro quadrado de constrUgao ser£ obtido 
pelo enquadramento da construgao num dos tipos da Tabela 1, em fungdo da 
sua Srea predominante, e no padrSo de construgSo cujas caracterlsticas mais 
se assemelhem as suas. 

§ 1° - Nos casos em qua a Area predominante nao corresponder a 
destinagao principal da edificagao, ou conjunto de edificagdes, poderS ser 
adotado critdrio diverse, a juizo da Administragao. 

§ 2° - Para fins de enquadramento de unidades autonomas de prbdio 
em condominio em urn dos padrdes de construgao previstos na Tabela 1_^ser6 
considerada a drea construida correspondente b Area brufa' daunidade 
autdnoma acrescida da respectiva Area da garagem, ainda que esta seja objeto 
de langamento separado, podendo a unidade autonoma ser enquadrada em 
padrSo diverso daquele atribuido ao conjunto a que pertenga, desde que 
apresente benfeitorias que a distingam, de forma significative, das demais 
unidades autonomas. 

Art. 61-0 valor venal de imdvel construido seri apurado pela soma 
do valor do terreno com o valor da construgSo, calculados na forma desta Lei. 

Art. 62 - A partir do segundo ano apds o ano de tSrmino da 
construgSo, serS concedido desconto anual de 1% (um por cento), em razSo da 
depreciagao da edificagSo, at6 o limite de 50% (cinaOenta por cento) do valor 
da construgSo. 

ParSgrafo Unico - Os casos de reforma, ampliagao de Srea 
construida e de exist&ncia de mais de uma edificagao no mesmo langamento 
serao objeto de regulamentagao por decreto do Executivo. 

Art. 63 - Nos casos singulares de imdveis para os quais a aplicagSo 
dos proced/menfos previstos nesfa Lei possa conduzir a tributagSo 
manifestamente injusta ou inadequada, poderS ser adotado, a requerimento do 
interessado, processo de avaliagko especial, sujeito a aprovagao da autondade 
fiscal competente 

Art. 64 - Os valores unitSrios de metro quadrado de terreno e de 
metro quadrado de construgSo serSo expresses em moeda corrente e, no 
processo de calculo para obtengao do valor venal do imovel, o valor do terreno 
e o da construgSo serao arredondados para a unidade monetSria 
imediatamente superior. 

Art. 65 - As disposigdes constantes desta Segao sSo extensivas aos 
imdveis locatizados nas Sreas urbanizSveis e de expansao urbana, referidas no 
artigo 25 desta Lei. 

CAPITULOII 



DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS A QUALQUER 

TiTULO. POR ATO ONEROSO. DE BENS IMdVEIS. FOR NATUREZA OU 

ACESSAO FISICA, E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMdVEIS. EXCETO OS 

DE GARANTIA, BEM COMO A CESSAO DE DIREITOS A SUA AQUISICAO 

Art. 66-0 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens ImCveis 
e de Direitos Reals sobre eles tem como fato gerador. 

I. a transmissSo "inter vivos", a qualquer titulo, porato oneroso: 

a) de bens imdveis, por natureza ou acessSo fisica; 

b) de direitos reais sobre bens imdveis, exceto os de garantia 
e as serviddes 

II. a cessao, por ato oneroso, de direitos relatives P aquisigSo de 
bens imdveis. 

Pardgrafo unico - O imposto de que trata este artigo refere-se a atos 
e contratos relatives a imdveis situados no territdrio deste Municlpio. 

Art. 67 - EstSo compreendidos na inciddncia do imposto: 

I. a compra e venda; 

II. a dagao em pagamento; 

III. a permufa; 

IV. o mandato em causa prdpria ou com poderes equivalentes para a 
trans-missao de bem imdvel e respective substabelecimento, ressalvado o 
disposto no artigo 68. inciso 1, desta Lei; 

V. a arrematagSo, a adjudicagSo e a remigao; 

VI. o valor dos imdveis que. na divisao de patrimdnio comum ou na 
partitha, forem atribuldos a um dos cdnjuges separados ou divorciados, ao 
cdnjuge supdrstite ou a qualquer herdeiro, acima da respectiva meagSo ou 
quinhSo; 

VII. o uso, o usufruto e a enfiteuse; 

. • VIII. a cessSo de direitos do arrematante ou adjudicatario. depois de 
assinado o auto de arrematagSo ou adjudicagao; 

IX. a cessao de direitos decorrente de compromisso de compra e 
venda; 



X. a cessao de direitos a sucessSo; 

XI. a cessao de benfeitorias e constmgdes em terreno 
compromissado A venda ou alheio 

XII. todos os demais atos onerosos translativos de imdveis, por 
natureza ou acessSo ffsica, e de direitos reals sobre imdveis. 

Art. 68 - O imposto nSo incide: 

I. no mandato em causa prdpria ou com poderes equivalentes e 
seu substabelecimento, quando outorgado para o mandatdrio receber a 
escritura definitive do imdvel; 

II. sobre a transmissao de bem imdvel, quando esle voltar ao 
dominio do antigo proprietario por forga de retrovenda. de retrocessSo ou pacto 
de melhor comprador, 

III. sobre a transmissSo de bens ou direitos incorporados ao 
p atrimdnio depessoas juridicas em realize g§ o de capital; 

IV. sobre a transmissao de bens ou direitos aos mesmos alienantes, 
em decondncia de sua desincorporagao do patrimdnio da pessoa jurldica a que 
foram conferidos; 

V. sobre a transmissSo de bens ou direitos decorrentes de fusao, 
incorporagSo, cisao ou extingSo da pessoa jurldica. 

Art. 69 - Nao se aplica o disposto nos incisos III a V do artigo 
anterior, quando o adquirente tiver como atividade preponderante a compra e 
venda desses bens ou direitos, a sua locagSo ou arrendamento mercantil. 

§ 1°- Considera-se preponderante a atividade quando mais de 50% 
(cinqOenta por cento) da receita operacional do adquirente, nos 2 (dois) anos 
anteriores a aquisigao, decorrer dos contratos refendos no "caput" deste artigo, 
observado o disposto no § 2.°. 

§ 2° - Se o adquirente iniciar sua atividade apds a aquisigao, ou 
menos de 2 (dois) anos antes dela, para efeito do disposto no paragrafb 
anterior serao consideradas as receitas relativas aos 3 (tres) exercicios 
subsequentes 6 aquisigbo. 

§ 3° - NSo se caracteriza a preponderSncia da atividade, para fins 
deste artigo. quando a transmissao de bens ou direitos for feita junto com a 
transmissao da totalidade do patrimdnio do alienante. 

Art. 70- O Executive regulamentarb o reconhecimento administrativo 
da nao incidGncia e da imunidade e a concessao de isengSo, nos casos 
previstos nesta Lei. 

Art. 71 - Sao contribuintes do imposto: 



I. os adquirentes dos bens ou direitos transmitidos; 

- '"11. * os cedentes, nas cessoes de direitos decorrentes de 
compromissos de compra e venda. 

Art. 72 - A base de cdlculo do imposto 6 o valor venal dos bens ou 
direitos transmitidos. 

§ 1° - NSo serao abatidas do valor venal quaisquer divides que 
onerem o imdvel transmilido. 

§ 2° - Nas cessdes de direitos £ aquisigSo, o valor ainda nao pago 
pelo cedente serd deduzido da base de Cciloulo. 

Art. 73 - Em nenhuma hipdtese, o imposto sera calculado sobre valor 
inferior ao valor do bem, utilizado, no exercicio, para base de cAlculo do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

§ 1° - Para os efeitos deste artigo, nSo serSo constderados os 
descent os eventualmente concedidos sobre o valor fiscal apurado para efeito 
do calculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. 

§ 2° - Na inexistGncia de langamento do imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana, os atos translativos somente serSo 
celebrados mediante apresentagSo de ceriidao dessa circunstSncia, expedida 
pela autoridade competente. 

Art. 74 - O valor mlnimo fixado no artigo anterior serd reduzido: 

I. na instituigao de usufruto e uso, para 1/3 (um tergo); 

II. na transmissSo de nua propriedade, para 2/3 (dois tergos); 

III. na instituigSo de enfileuse e de transmissao dos direitos do 
enfiteuta, para 80% (oitenta por cento); 

IV. na transmissao de domlnio dire to, para 20% (vinte por cento). 

Pardgrafo unico. Consolidada a propriedade plena na pessoa do 
proprietario, o imposto serd calculado sobre o valor do usufruto, uso ou 
enfiteuse. 

Art. 75-0 imposto serd calculado mediante a aplicagao das 
aliquot as a seguir especificadas, incidentes sobre as classes de valor definidas 
por numero de Unidades Fiscais de Referenda - UFIR: 

Classe de Valor do Imdvel em UFIR Aliquota 

Ate 100.000 1.5% 

De 100.000 ate 200.000 2.0% 



Acima de 200.000 2,5% 

Par&grafo unico - Para os efeitos do disposto n'este artigo, serd 
considerado o valor da Unidade Fiscal de Referenda - UFIR vlgente £ data da 
efetivagSo do ato ou contra to. 

Art. 76-0 imposto ser£ pago mediante documento proprio de 
arrecadagSo, na forma regulamentar. 

ParAgrafo unico - A inexatidSo ou omissSo de elementos no 
documento de arrecadagSo sujeitarS o contnbuinte bem como, nos atos em que 
inten/ierem, os NotSrios, Oficiais de Registro de Imdveis e seus prepostos, 6 
multa de 100 (cem) Unidades Fiscais de Referenda - UFIR, vigente S data da 
ven'ficagSo da infragao. 

Art. 77 - Ressalvado o disposto nos artigos seguintes, o imposto 
serS pago na data da prStica do ato ou da celebragSo do contrato sobre o qual 
incide, se por instrumento publico e, se por instrvmento particular, no prazo de 
10 (dez) dias contados da data da prStica do ato ou da celebragSo do contrato. 

Art. 78 - Na arrematagao, adjudicagSo ou remigSo, o imposto serS 
pago no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de efetivagSo desses atos, 
antes da assinatura da respectiva carta e mesmo que essa nSo seja extralda. 

ParSgrafo unico - Caso oferecidos embargos, o prazo serS de 10 
(dez) dias. a contar do trSnsito em julgado da sentenga que os rejeitar 

Art. 79 - Nas transmissoes realizadas por termo judicial, em virtude 
de sentenga judicial, o imposto serS pago no prazo de 10 (dez) dias, contados 
da sentenga que houver homologado seu cSlculo. 

Art. 80 - AISm da atualizagSo monetSria e dos juros moratdrios 
previstos nesta Lei, a falta de pagamento do imposto nos respectivos prazos de 
vencimento acarretarS a aplicagSo das multas equlvalentes a : 

I. 20% (vinte por cento ) do valor do imposto devido, quando 
espontaneamente recolhido pelo contribuinfe; 

II. 50% (cinquenta por cento) do imposto devido, quando apurado o 
ddbito pela fiscalizagao. 

Art. 81 - Comprovada, a qualquer tempo, pela fiscalizagao, a 
omissSo de dados ou a falsidade das declaragdes consignadas nas escrituras 
ou instrumentos particulares de transmissao ou cessSo, o imposto ou sua 
diferenga serao exigidos com o acrSscimo da multa de 100% (cem por cento), 
calculada sobre o montante do dSbito apurado, sem prejufzo dos acrSscimos 
devidos em razSo de outras infragoes eventualmente praticadas. 

Paragrafo unico - Pela infragSo prevista no "capuf deste artigo 



respondem, solidariamente com o contribuinte. o alienante ou cessiontirio. 

Art. 82 - NSo serao lavrados, registrados, inscritos ou averbados 
pelos Notirios, Oficiais de Regislro de Imdveis ou seus preposfos, os atos e 
tennos relacionados com a transmissSo de bens imdveis ou de direitos a eles 
relatives, sem a prova do pagamento do imposto ou do reconhecimento 
administrativo da nSo incidencia, da imunidade ou da concessao de isengSo. 

Art 83 - Os notarios, oficiais de Registro de Imdveis ou seus 
prepostos ficam obrigados: 

I. a facultar, aos encarregados da fiscalizagao, o exame em cartdrio 
dos livros, autos e papdis que interessem d arrecadagao do imposto; 

II. a fomecer aos encarregados da fiscalizagSo, quando solicitada, 
certidao dos atos lavrados ou registrados, concemente a imdveis ou direitos a 
eles relatives 

III. a fomecer, na forma regulamentar, dados relativos ds guias de 
recolhimento. 

\ 
Art. 84 - Os notdrios, oficiais de Registros de Imdveis ou seus 

preposfos, que infringirem o disposto nos artigos 82 e 83 desta Lei ficam 
sujeitos d multa de 50 (cinqQenta) Unidades Fiscais de Referdncia - UFIR, por 
tern descumprido. 

Pardgrafo unico - A multa prevista neste artigo terd como base o 
valor da Unidade Fiscal de Referencia-UFIR vigente d data da infragao. 

Art. 85 - Em caso de incorregdo do langamento do Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana, utilizado para efeito de piso, na forma 
do artigo 73 desta Lei, o Fisco Municipal poderd rever, de oflcio, os valores 
recolhidos a titulo do Imposto de TransmissSo. 

Art 86 - Sempre que sejam omissos ou nao meregam f6 os 
esclarecimentos, as declaragoes, os documentos ou os recolhimentos 
prestados, expedidos ou efetuados pelo sujeito passivo ou por terceiro 
legalmente obrigado, o orgao fazendario municipal competente, mediante 
processo regular, arbitrara o valor referido no artigo 72, na forma e condigoes 
regulamentares. 

Pardgrafo unico - Nao concordando com o valor arbitrado, o 
contribuinte poderd oferecer avaliagao contraditoria, na forma, condigoes e 
prazos regulamentares. 

CAP'tTULO III 
DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 



Art 87 - Constitui fato gerador do Imposto sobre Servigos de 
Qualquer Natureza a prestagSo, por pessoa fisica ou jurldica, com ou sem 
estabelecimento fixo, de servigo nao compreendido na c'ompetencia dos 
Estados' e do' Distrito Federal e, especificamente, a prestagao de servigo 
constante da seguinte relagao: 

1 - medicos, inclusive anilises clfnicas, eletn'cidado mGdica, 
radioterapia, ultrasonografia, radiologia, tomografia e congeneres; 

2 - hospitais, clinicas, sanatdrios, laboratdn'os de anMses, 
ambulatdn'os, prontos-socorros, manicdmios, casas de saude, de repouso, e de 
recuperagSo e congdneres; 

3 - bancos de sangue, leite, pete, olhos, s&men e congeneres; 

4 - enfermeiros, obstetras, ortdpticos, fonoaudidlogos, protdticos 
(prdtese dentdria); 

5 - assistencia medica e congSneres previstos nos itens V2 e 3 
desta List a, prestados atravds de pianos de medicina de gnjpo, convSnios. 
inclusive com empresas para assistencia a empregados; 

6 - pianos de saude, prestados por empresa que n§o esteja inclulda 
no tem 5 desta Lista e que se cumpram atravds de servigos prestados por 
terceiros, contratados pela empresa ou apenas pagos poresta, mediante 
indicagSo do beneficidrio do piano; 

7 - mddicos veterinarios; 

8 - hospitais veterinPrios, clfnicas veterin£rias e congSneres; 

9 - guarda, tratamento, adestramenlo, embelezamento, alojamento e 
congeneres, relatives a animais; 

10- barbeiros, cabeleireiros, manicures, pedicures, tratamento de 
pele, depilagSo e congdneres; 

11 - banhos, duchas. sauna, massagens, ginasticas e congeneres; 

12 - varrigSo, coleta, remogao e incineragSo de lixo; 

13- limpeza e dragagem de portos, rios e canais 

14 - limpeza, manutengao e conservagSo de imdveis, inclusive vias 
publicas, parques e jardins; 

15 - desinfecgSo, imunizagao, higienizagSo, desratizagao e 
congeneres; 

16 - controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza, e de 



agentes flsicos e bioldgicos; 

17 - incineragao de reslduos quaisquen ■ ■ 

18 - limpeza de chaminds; 

19 - saneamento ambiental e congeneres; 

20 - assistSncia tecnica; 

21 - assessoria ou consultona de qualquer natureza, nSo contida em 
outros itens desta Lista, organizagao, programagSo, planejamento, assessoria, 
processamenlo de dados, consultona tdcnica, financeira ou administrativa; 

22 - planejamento. coordenagao, programagSo ou organlzagSo 
tecnica, financeira ou administrativa 

23 - anSlises, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e 
informagoes, coleta e processamenlo de dados de qualquer natureza} 

24 - contabilidade, auditoria, guarda-livros, tScnicos em contabilidade 
, e congSneres; 

25 - pericias, laudos, exames tdcnicos e analises tdcnicas; 

26 - tradugoes e interpretagdes; 

27 - avaliagSo de bens; 

28 - datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e 
congSneres; 

29 - projetos, cdlculos e desenhos tdcnicos de qualquer natureza; 

30 - aerofotogrametria (inclusive interpretagao), mapeamento e 
topografia; 

31 - execugao por administragao, empreitada, ou subempreitada, de 
construgao civil, de obras hidrSulicas e outras obras semelhantes e respectiva 
engenharia consultiva, inclusive servigos auxiliares ou complementares (exceto 
o fomecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servigos, fora do 
local da prestagSo dos servigos, que fica sujeito ao ICMS); 

32 - demoligao; 

33 - reparagao, conser/agao e reforma de edificios, estradas, 
pontes, portos e congeneres (exceto o fomecimento de mercadorias 
produzidas pelo prestador dos servigos fora do local da prestagao dos servigos, 
que fica sujeito ao ICMS); 



34 - pesquisa, perfuragao, cimentagao, perfilagem, esfimulagao e 
outros servigos relacionados com a exploragao e exploragao de petrdleo e gds 
natural; 

35 - florestamento e reflorestamento; 

36 - escoramento e contengSo de encosfas e servigos congeneres; 

37 - paisagismo, jardinagem e decoragSo (exceto o fomecimento de 
mercadorias, que fica sujeito ao I CMS); 

38 - raspagem, calafetagao, polimento, lustragSo de pisos, parades e 
divisdn'as; 

39 - ensino, instrugSo, treinamento, avaliagao de conhecimentos, de 
qualquer grau ou natureza; 

40 - planejamento, organizagao e administragSo de feiras, 
exposigoes, congresses e congdneres; 

41 - organizagao de festas e recepgoes: 'buffet' fexcefo o 
_ fomecimento de atimentagSo e bebldas que fica sujeito ao ICMS); 

42 - administragao de bens e negdeios de terceiros e de consdrcios; 

43 - administragao de fundos mutuos (exceto a realizada por 
instituigdes auiorizadas a funcionar pelo Banco Central); 

44 - agenciamento, correfagem ou intermediagao de cSmbio, de 
seguros e de pianos de previddncia pnvada; 

45 - agenciamento, corretagem ou intenvediagSo de titulos 
quaisquer (exceto os ser-vigos executados por instituigdes autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central); 

46 - agenciamento, corretagem ou intermediagao de direitos da 
propriedade industrial, artlstica ou literdria; 

47 - agenciamento, corretagem ou intermediagao de contratos de 
franquia ('franchise") e de faturagSo ('factoring") (excetuam-se os servigos 
prestados por instituigdes autorizadas a funcionar pelo Banco Central); 

48 - agenciamento, organizagSo, promogao e execugao de 
programas de turismo, passeios, excursdes, guias de turismo e congeneres; 

49 - agenciamento, corretagem ou intermediagao de bens mdveis e 
imdveis nao abrangidos nos itens 44, 45, 46 e 47; 

50 - despachantes 



51 - agentes da propriedade industrial 

52 - agentes da propriedade artistica ou HterSria - ■ 

53 - leilao; 

54 - regulagBo de sinistros cobertos por contratos de seguros; 
inspegSo e avaliagSo de riscos para cobertura de contratos de seguros; 
prevengSo e ger&ncia de riscos segurpveis, prestados por quem nao seja o 
prdprio segurado ou companhia de seguro; 

55 - arwazenamento. depdsito, carga, descarga, arrumagao e 
guards de bens de qualquer espdcie (exceto depdsitos feitos em instituigdes 
financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central); 

56 - guarda e estacionamento de velculos automotores terrestres; 

57 - vigildncia ou seguranga de pessoas e bens; 

58 - transpose, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores, 
dentro do territdrio do Municlpio; 

59 - diversdes publicas: 

a) cinemas, "tdxi-dancings" e congdneres; 

b) bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos; 

c) exposigdes, com cobranga de ingressos; 

d) bailes, "shows", festivals, recitals e congeneres, inclusive 
espetdculos que sejam tambdm transmitidos, mediants compra de direitos para 
tanto, pela televisSo ou pelo rddio; 

e) jogos eletronicos; 

f) competigdes esportivas ou de destreza flsica ou intelectual, 
com ou sem a participagao do espectador, inclusive a venda de direitos d 
transmissao pelo radio ou pela televisao; 

g) execugSo de mOsica, individualmente ou por conjunlos; 

60 - distribuigao e venda de bilhetes de loteria, de carides, pules ou 
cupons de apostas, sorteios ou prdmios; 

61 - fomecimento de musica, mediants transmissSo por qualquer 
processo, para vias publicas ou ambientes fechados (exceto transmissdes 
radiofdnicas ou de televisao); 

62 - gravagao e distribuigao de filmes e videoteipes; 



63 - fonografia ou gravagao de sons ou nuidos. inclusive trucagem, 
dublagem e mixagem sonora •' • 

.j . <». 

64 - fotografia e cinematografia, inclusive revelagSo, ampliagao, 
cop/a, reprodugao e trucagem; 

65 - produgao, para terceiros, mediants ou sem encomenda prdvia, 
de espet£culos, entrevistas e congeneres; 

66 - colocagao de tapetes e cortinas, com material fomecido pelo 
usudrio final do servigo; 

67 - lubrificagSo, limpeza e revisSo de mdquinas, velculos, aparelhos 
e equipamentos (exceto o fomecimento de papas e paries, que fica sujeito ao 
IOMS); 

68 - conserto, restauragSo, manutengSo e conservapao de 
mdquinas, veiculos, motores, elevadores ou de quaisquer objetos - (exceto o 
fomecimento de pegas e paries, que fica sujeito ao ICMS); 

69 - recondicionamento de motores (o valor das pegas fomecidas 
pelo prestadordo servigo fica sujeito ao ICMS); 

70 - recauchutagem ou regeneragSo de pneus para o usuSrio final; 

71 - recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, 
lavagem, secagem, fingimento, galvanoplastia, anodizagao, code, recorte, 
polimento, plastificagSo e congdneres, de objetos nSo destinados a 
industrializagao ou comercializagao; 

72 - lustragao de bens mdveis quando o servigo for prestado para o 
usudrio final do objeto lustrado; 

73 - instalagao e montagem de aparelhos, maquinas e 
equipamentos, prestados ao usudrio final do servigo. exclusivamente com 
material por ele fomecido; 

74 - monfagem industrial, prestada ao usudrio final do servigo, 
exclusivamente com material por ele fomecido; 

75 - cdpia ou reprodugao, por quaisquer pracessos, de documentos 
e outros papdis, plantas ou desenhos; 

76 - composigao grafica, totocompos/pao, clicheria, zincografia, 
litografia e fotolitografia; 

77 - colocagao de molduras e afins, eocademapao, gravagdo e 
douragao de livros, revistas e congdneres; 



78 - locagao de bens moveis, inclusive arrendamento mercantil; 

79 - funerals; 

80 - alfaiataria e costura, quando o material for fomecido pelo 
usudrio final, exceto o de aviamento; 

81 - tinluraria e lavanderia; 

82 - taxidermia; 

83 - recrutamento, agenciamento, selegao, colocagSo ou 
fomecimento de mao-de-obra, mesmo em carrier tempor^rio, inclusive por 
empregados do presfador do servigo ou por trabalhadores avulsos por ele 
contratados 

84 - propaganda e publicidade, inclusive promogao de vendas, 
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboragSo de 
desenhos, textos e demais materials publiciterios (exceto sua impressao, 
reprodugao ou fabricagSo); 

85 - servigos portudrios e aeroporiudnos; utilizagSo de porto ou 
aeroporto; atracagSo; capatazia; armazenagem intema, extema e especial; 
supn'mento de dgua, servigos e acessorios; movimentagSo de mercadonas fora 
do cais 

86 - advogados; 

87 - engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrdnomos; 

88- dentistas; 

89 - economistas; 

90' psicdlogos; 

91 - assistentes sociais; 

92 - relagdes publicas; 

93 - cobrangas e recebimentos por conta de terceiros, inclusive 
direitos autorais, protestos de tltulos. sustagao de protestos, devolugao de 
titulos nao pagos, manutengao de titulos vencidos, fomecimentos de posigSo 
de cobranga ou recebimento e outros servigos correlates da cobranga ou 
recebimento (este tem abrange tambdm os servigos prestados por instituigdes 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central); 

94 - instituigdes financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central: fomecimento de talSo de cheques; emissao de cheques 
administrativos; transferincia de fundos; devolugao de cheques, sustagao de 



pagamento de cheques; ordens de pagamento e de credito, por qualquer meio; 
emissao e renovagao de cartdes magndticos; consultas em terminals 
eletronicos; pagamentos por conta de terceiros, inclusive as feitos fora do 
estabelecimento; elaboragao de ficha cadastral; aluguel de cofres; fomecimento 
de sa via de avisos de langamentos e de extrato de conta; emissSo de camds 
(neste tem n§o esta abrangido o ressarcimento, a instituigdes fmanceiras, de 
gastos com portes do Correio, telegramas, telex e teleprocessamento 
necessan'os d prestagSo dos servigos); 

95- transporte de natureza estritamente municipal; 

96 - hospedagem em hotels, motSis, pensdes e congGneres (o valor 
da alimentagSo, quando incluido no prego da di&ria, fica sujeito ao Imposto 
Sobre Servigos de Qualquer Natureza); 

97 - distribuigSo de bens de terceiros em representagao de qualquer 
natureza. 

Paragrafo Onico - Os servigos especificados neste artigo ficam 
sujeitos ao imposto, ainda que a respectiva presfagao envolva fomecimento de 
mercadorias. 

Art. 88 - Considera-se local da prestagao do servigo, para efeitos de 
incidencia do imposto: 

I. o do estabelecimento prestador ou, na falta de estabelecimento, o 
do domicllio do prestador, 

II. no caso de construgSo civil, o local onde se efetuar a prestagSo. 

§ 1° Considera-se estabelecimento prestador o local onde sSo 
exercidas, de modo permanente ou temporSrio, as afividades de prestagSo de 
servigos, sendo irrelevantes para a sua caracterizagao as denominagoes de 
sede, filial, agenda, sucursal, escntdrio de representagSo ou contato ou 
quaisquer outras que venham a ser utilizadas. 

§ 2° A existdncia de estabelecimento prestador 6 indicada pela 
conjugagao, parcial ou total, dos seguintes elementos: 

I. manutengao de pessoal, material, mSquinas, instrumentos e 
equipamentos necessSrios a execugSo dos servigos; 

II. estrutura organizacional ou administrativa; 

III. inscn'gSo nos orgaos previdenciSrios 

IV. indicagao como domicllio fiscal para efeito de outros tributos; 

V. permanSncia ou animo de permanecer no local, para a exploragSo 
economica de atividade de prestagSo de servigos, exteriorizada atravds da 



indicagao do enderego em impresses. formularios ou corresponddncia, contrato 
de locagao do imovel, propaganda ou publicidade, ou em contas de telefone. 
de fomecimento de energia eldtrica, Sgua ou gds, em nome do prestador, seu 
representante ou preposto. 

§ 3°-A circunstancia de o servigo, por sua natureza, ser executado, 
habitual ou eventualmente, fora do estabelecimento, nao o descaracleriza 
como estabelecimento prestador, para os efeitos deste artigo. 

§ 4° - Sao, tambdm, considerados estabelecimentos prestadores, os 
locals onde forem exercidas as atividades de prestagao de servigos de 
diversbes publicas de natureza itinerante. 

Art. 89-A incidencia independe: 

I. da existdncia de estabelecimento fixo 

II. do cumpnmento de quaisquer exigencies legais, regulamentares 
ou administrativas, relativas a atividade, sem prejuizo das cominagdes 
cablveis; 

III. do resultado flnanceiro obtido: 

Art. 90 - Contribuinte do imposto 6 o prestador do sen/igo. 

ParSgrafo unico - NSo sSo contribuintes os qua prestam servigos em 
relagao de emprego, os trabalhadores avulsos e os diretores e membros de 
conselhos consultivo ou fiscal de sociedades. 

Art. 91-0 imposto § devido, a critdrio da repartigao competente: 

I. pelo proprietdrio do estabelecimento ou do velculo de aluguel, a 
frete, ou de transporte coletivo, no terntdrio do Municlpio; 

II. pelo locador ou cedente do uso de bens mdveis ou imdveis; 

III. por quem seja responsdvel pela execugSo dos servigos referidos 
nos Hens 31, 32, 33, 34 e 36 da relagSo constante do artigo 87, incluidos, 
nessa responsabilidade, os servigos auxiliares e complementares e as 
subempreitadas; 

IV. pelo subempreiteiro de obra ou servigo referido no inciso anterior e 
pelo prestador de servigos auxiliares ou complementares, tais como os de 
encanador, eletncista. carpinteiro, manrorista, serralheiro e outros. 

Pardgrafo unico - f= responsdvel, solidariamente com o devedor, o 
proprietdrio da obra em relagao aos servigos de construgao civil, referidos nos 
itens indicados no inciso III deste artigo, que the forem prestados sem a 
documentagao fiscal correspondente, ou sem a prove do pagamento do 
imposto pelo prestador dos servigos. 



Art. 92 - Cada estabelecimento do mesmo sujeito passive' 6 
considerado autdnomo para o efeito exclusive de manuterigSo de livros e 
documentos fiscais e para recolhimento do imposto relative aos servigos nele 
prestados, respondendo a empresa pelos ddbitos, acrescimos e multas 
referentes a quaisquer deles. 

Art. 93-0 tomador do servigo 6 responsdvel pelo Imposto sobre 
Servigos de Qualquer Natureza, e deve refer e recolher o seu montante, 
quando o prestador. 

I. obrigado b emissao de nota fiscal, fatura ou outro documento 
exigido pela Administragao, nSo o fizeq 

II. desobrigado da emissao de nota fiscal, nota fiscal-fatura ou outro 
documento exigido pela AdministragSo, nao fomecer 

a) recibo de que consfe, no minimo, o nome do contribuinte, o 
numero de sua inscrigao no Cadastro de Contnbuintes Mobilibrios, seu 
enderego, a atividade sujeita ao tn'buto e o valor do servigo; 

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

c) cdpia da ficha de inscrigao. 

§ 1° - Para a retengSo do Imposto. nos cases de que trata este 
artigo, a base de cblculo 6 o prego dos servigos, aplicando-se a aliquota dd5% 
(cinco por cento). 

§ 2 0 - O responsbvel, ao efetuar a retengSo do Imposto, deverb 
fomecer comprovante ao prestador do servigo. 

Art. 94-0 valor do imposto serb calculado aplicando-se, ao prego 
do servigo, a aliquota correspondente, na forma da Tabela III. 

§ 1° - A base de cblculo do imposto 6 o prego do servigo, como tal 
considerada a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedugSb, 
excetuados os descontos ou abatimentos concedidos independentemente de 
qualquer condigao. 

§ 2° - Na falta deste prego, ou nao sendo ele desde logo conhecido, 
serb adotado o corrente na praga. 

§ 3° - Na hipdtese de cblculo efetuado na forma do parbgrafo 
anterior, qualquer diferenga de prego que venha a ser efetivamente apurada 
acarretara a exigibilidade do imposto sobre o respectivo montante. 

§4°- Inexistindo prego corrente na praga serb ele fixado: 



/. pela repariigao fiscal mediante estimativa dos elementos 
conhecidos ou apurados; .' 

■ * * 

II. pela aplicagSo do prego indireto, estimado em fungao do proveito, 
ulilizagao ou colocagao do objeto da prestagSo do ser/igo. 

§ 5° - o prego de determinados tipos de servigos poderd ser fix ado 
pela autondade fiscal, em pauta que reflita o corrente na praga 

§ 6°- o montante do imposto e considerado parts integrante e 
indissocidvel do prego referido neste artigo, constituindo o respectivo destaque 
nos documentos fiscais mera indicagao de controle. 

Art. 95-0 prego dos servigos poder6 ser arbitrado na forma que o 
regulamento disposer, sem prejulzo das penalidades cablveis, nos seguintes 
casos: 

I. quando o sujeito passive nao exibir b fiscalizagSo os elementos 
necess£rios d comprovagao do respectivo montante; 

II. quando houver fundada suspeita de que os documentos fiscais 
nSo refletem o prego real dos servigos, ou quando o declarado for noton'amente 
inferior ao corrente na praga. 

Art. 96 - Quando o volume ou a modalidade da prestagao de 
servigos aconselhar, a critdrio da Prefeitura, tratamento fiscal mais adequado, o 
imposto poderd ser calculado por estimativa, observadas as seguintes 
condigdes: 

I. com base em dados declarados peto contribuinte ou em outros 
elementos informativos, parcelando-se mensalmente o respectivo montante, 
para recolhimento no prazo e forma previstos em regulamento; 

II. fin do o exerclcio civil ou o periodo para o qual se fez a estimativa 
ou, ainda, suspensa, por qualquer motivo, a aplicagSo do sisfema de que trata 
este artigo, serao apurados o prego efetivo dos servigos e o montante do tributo 
efetivamente devido pelo contribuinte. 

§ 1°- Findos os periodos aludidos no inciso II deste artigo, o imposto 
devido sobre a diferenga, acaso verificada entre a receita efetiva dos servigos e 
a esfimada, deverd ser recolhido pelo contribuinte, podendo o Fisco proceder 
ao seu tangamento de oficio, tudo na forma e prazo regulamentares. 

§ 2° - Quando a diferenga mencionada no § 10 for favordvel ao 
contribuinte, a sua restituigao serd efetuada na forma e nos prazos 
regulamentares. 

Art. 97 - O enquadramento do contribuinte no regime de estimativa 
poderd, a critdrio da autondade competente, ser feito indi/idualmente, por 
atividade ou grupo de atividades. 



Art. 98 - A Administragao poderS, a qualquer tempo e a seu criterio, 
suspender a aplicagSo do regime de estimativa, de modo geral, 
individualmente, ou quanto a qualquer atividade ou grupo de atividades: 

Art. 99 - A Administragao notificard os contribuintes do 
enquadramento no regime de estimativa e do montante do imposto respectivo, 
na forma regulamentar. 

Art. 100 - As impugnagdes e os recursos relatives ao regime de 
estimativa nao terao efeito suspensive. 

Art. 101 - Os contribuintes sujeitos ao regime de estimativa poderSo, 
a critdrio da autoridade competente, ficar desobrigados da emissSo e 
escrituragSo da documentagao fiscal. 

r 

Art. 102 - Quando se tratar de prestagSo de servigo sob a forma de 
trabalho pessoal do proprio contribuinte, o imposto serd calculado por meio de 
aliquot as fixas ou varidveis, em fungSo da natureza do servigo ou de outros 
fatores pertinentes, na forma da Tabela III, sem se considerar a importancia 
paga a titulo de remuneragSo do prdprio trabalho. 

§ 1° - Considera-se prestagao de servigo sob a forma de trabalho 
pessoal do prdprio contribuinte, o simples fomecimento de trabalho por 
profissional autdnomo que ndo tenha, a seu servigo, empregado da mesma 
qualificagSo profissional. 

§ 2° - Ndo se considers servigo pessoal do prdprio contribuinte o 
servigo prestado por firmas individuals, nem o que for prestado em carater 
permanente, sujeito a noflras do tomador, ainda que por (rabalhador 
autdnomo. 

Art. 103- Sempre que os servigos a que se referem os if ens 1,4, 7, 
24. 51. 86, 87, 68, 89 e 90 da relagdo consignada pelo artigo 87, forem 
prestados por sociedade, esta ficard sujeita ao imposto calculado em relagao a 
cada profissional habilitado, socio, empregado ou ndo, que preste servigo em 
nome da sociedade. embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos 
da lei aplicdvel. 

§ 1° - Para os fins deste artigo. consideram-se sociedades de 
profissionais aquelas cujos componentes sdo pessoas flsicas, habilitadas para 
o exercicio da mesma atividade profissional, dentre as especificadas nos itens 
mencionados no caput deste artigo, e que nao explorem mais de uma atividade 
de prestagao de servigos. 

§ 2° - A/as condigoes deste artigo, o valor do imposto sera calculado 
pela multiplicagSo da importSncia fixada na Tabela III pelo nCimero de 
profissionais habilitados, sdcios, empregados ou nao, que prestem servigos em 
nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos 
da lei aplicbvel. 



^ 3° - Quando nao atendidos os requisites fixados no "caput" e no § 
10 deste artigo, o imposto serti calculado com base no prego do servigo 
mediante a aplicagSo das aliquotas correspondentes, fixadas pela Tabela III. 

Art. 104 - O langamento do Imposto sobre Servigos de Qualquer 
Natureza, quando calculado mediante fatores que independam do prego do 
servigo, poderd ser procedido de oficio, com base nos dados da inscrigSo 
cadastral do contribuinte. 

Art. 105 - O Imposto devido pelos prestadores de servigos sob a 
forma de trabalho pessoal e pelas sociedades de profissionais ser£ langado 
anualmente, considerados, para tanto, os dados declarados pelos contribuintes 
ao ensejo da sua inscngSo no cadastro prdprio. 

ParSgrafo unico - Para os fins deste artigo, considera-se oconido o 
fato gerador do imposto: 

I. a 1° de Janeiro de cada exercicio, no tocante aos contribuintes jd 
inscritos no exercicio anterior, 

II. na data do inlcio da atividade, relativamente aos contribuintes que 
vierem a se inscrever no decorrer do exercicio. 

Art. 106 - O Imposto devido pelos prestadores de servigos sob a 
forma de trabalho pessoal e pelas sociedades de profissionais poderS ser 
recolhido de uma sd vez ou em prestagoes, mensais e sucessivas, na forma, 
prazos e condigdes regulamentares. 

ParSgrafo unico - Para o recolhimento do imposto, nas hipdteses de 
que trata este artigo, fomar-se-^ o valor mensal da Unidade Fiscal de 
Referenda - UFIR, vigente na data do respectivo vencimento e, em caso de 
quitagSo antecipada, o valor da UFIR da data do pagamento. 

Art. 107-A notificagdo do langamento do Imposto sobre Servigos de 
Qualquer Natureza 6 feita ao contribuinte, pessoalmente, ou na pessoa de seus 
familiares, empregados, representantes ou prepostos, no enderego do 
estabelecimento ou, na falta de estabelecimento, no enderego de seu domicilio, 
conforme declarados na sua inscrigSo. 

Par&grafo unico - Na impossibilidade de entrega da notificagSo, ou 
no caso de recusa de seu recebimento, o contribuinte ser£ notificado do 
langamento do imposto por via postal ou por edital, consoante o disposto em 
regulamento 

Art. 108 - Salvo no caso da prestagSo de servigos sob a forma de 
trabalho pessoal ou pelas sociedades de profissionais, o sujeito passive deverd 
recolher, nas condigdes e nos prazos regulamentares, o imposto 
correspondente aos servigos prestados em cada m§s, escriturando os 
recolhimentos na forma do disposto em regulamento. 



Art. 109 - £ facultado ao Executive, tendo em vista as peculiaridades 
de cada atividade. adotar outra forma de recolhimento, determinando que este 
se faga antecipadamente, operagao por operagSo, ou por estimativa em 
relagao aos servigos de cada mis. 

Art. 110-A prova de quitagao do imposto i indispensivel: 

I. 6 expedigSo de "Habite-se' ou "Auto de Viston'a" e & conser/agSo 
de obras particulares; 

II. ao pagamento de obras contratadas com o Municipio. 

Art. 111-0 sujeito passivo fica obrigado a manter, em cada um dos 
seus estabelecimentos obrigados b inscrigao, escrita fiscal destinada ao 
registro dos servigos prestados, ainda que nSo tributados. 

ParSgrafo unico - O regulamento estabeleceri os modelos de livros 
fiscais, a forma e os prazos para sua escrituragSo podendo, ainda, dispor sobre 
a dispensa ou a obrigatoriedade de manutengao de determinados livros, tendo 
em vista a natureza dos servigos ou o ramo de atividade dos estabelecimentos. 

Art. 112 - Os livros fiscais nao poderBo ser retirados do 
estabelecimento sob pretexto algum, a nao ser nos casos expressamente 
previstos, presumindo-se retirado o livro que nao for exibido ao Fisco, quando 
solicitado. 

Parigrafo unico - Os agentes fiscais arrecadarSo, mediante termo, 
todos os livros fiscais encontrados fora do estabelecimento e os devolverSo ao 
sujeito passivo, apds a lavratura do auto de infragao cabivel. 

Art. 113 - Os livros fiscais, que serSo impressos e com folhas 
numeradas tipograficamente, somenfe serao usados depot's de visados pela 
repartigao fiscal competente, mediante termo de abertura. 

Pardgrafo unico - Salvo a hipdtese de inicio de atividade, os livros 
novos somente serao visados mediante a apresentagao dos livros 
correspondents a serem encerrados. 

Art. 114 - Os livros fiscais e comerciais sao de exibigao obrigatdria 
ao Fisco devendo ser consen/ados, por quem deles tiver feito uso, durante o 
prazo de 5 (cinco) anos, contados do encerramento. 

Pardgrafo unico - Para os efeitos deste artigo, nao tem aplicagSo 
quaisquer disposigoes legais excludentes ou limitativas do direito do Fisco de 
examiner livros. arquivos, documentos, paper's e efeitos comerciais ou fiscais 
dos prestadores de servigo, de acordo com o disposto no artigo 195 da Lei 
Federal n.0 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Cddigo TributSrio Nacional). 

Art. 115 - Por ocasiSo da prestagao do servigo do verb ser emitida 



note fiscal, com as indicagdes, utilizagao e autenticagao determinadas em 
regulamento. 

* » 

Art. 116 - O regulamento poderd dispensar a emissao de 
documentos fiscais para estabelecimentos que utilizem sistemas de controle do 
seu movimento, capazes de assegurar o seu registro e respective 
autenticidade, de forma satisfatdria para os interesses da fiscalizagao. 

Art. 117 - Observado o disposto pelo inciso II do artigo 93. todo 
aquele que utilizar servigos sujeitos £ inciddncia do Imposto sobre Servigos de 
Qualquer Natureza deverd exigir o documento fiscal, cuja utilizagao esteja 
prevista em regulamento ou autorizada por regime especial. 

Art. 116 - Aldm da inscrigSo cadastral e respectivas alteragdes, o 
contribuinte flea sujeito & apresentagao, na forma e nos prazos regulamentares, 
de quaisquer declaragdes exigidas pelo Fisco Municipal. 

Art. 119 - Sem prejuizo da atualizagSo monet&ria e dos juros 
moratdrios previstos nesta Lei, a falta de pagamento ou retengao do imposto, 
nos prazos estabelecidos pelo regulamento, implicarS a cobranga dos 
seguintes acrdscimos: 

I. recolhimento fora do prazo regulamentar, efetuado antes do iniclo 
da agSo fiscal: 

a) multa equrvalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto 
devido e nao pago, ou pago a menor, pelo prestador do servigo 

b) multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do imposto 
devido sobre o total da operagao no caso de recolhimento, fora do prazo 
regulamentar, do imposto retido do prestador do servigo 

II. recolhimento fora do prazo regulamentar, efetuado apds o inlcio da 
agao fiscal, ou atravds dela: 

a) multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto 
devido e nao pago, ou pago a menor, pelo prestador do servigo; 

b) multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto 
devido sobre o total da operagao aos que, obrigados a retengao do tributo, 
deixarem de efetud-la; 

c) multa equivalente a 200% (duzentos por cento) do valor do 
imposto devido sobre o total da operagSo, aos que deixarem de recolher, no 
prazo regulamentar, o imposto retido do prestador do servigo. ■ 

Art. 120 - As infragdes bs normas relativas ao imposto sujeitam o 
infratords seguintes penalidades: 

I. infragdes relativas a inscrigSo e alteragdes cadastrais: 



a) mult a de 100 (cem) Unidades Fiscais de Referenda - UFIR, 
aos qua deixarem de efetuar, na forma e prazo regulamentares, a inscrigSo 
inicial, as alteragoes de dados cadastrais ou o encerramento de atividade, 
quando a infragao for apurada atravds de agao fiscal ou denunciada apds o seu 
infcio; 

b) multa de 100 (cem) Unidades Fiscais de Referenda - UFIR, 
aos contribuintes que promoverem alteragdes de dados cadastrais ou 
encerramento de atividade, quando ficar evidenciado nao terem ocorrido as 
causas que ensejaram essas modificagoes cadastrais; 

II. infragdes relativas aos livros destinados a escrituragSo dos 
servigos prestados ou tornados de terceiros e a qualquer outro livro fiscal qua 
deva conter o valor do imposto, ou dos servigos, quando apuradas atraves de 
agSo fiscal ou denunciadas apds o seu inicio 

a) multa equivalents a 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos 
servigos nao escriturados. observada a imposigao minima de 30 (trinta) 
Unidades Fiscais de Referenda - UFIR e a maxima de 150 (cento e cinquenta) 
Unidades Fiscais de Referenda 'UFIR, aos que n§o possulrem os livros ou, 

. ainda que os possuam, nao estejam devidamente escriturados e autenticados, 
na conformidade das disposigdes regulamentares; 

b) multa equivalents a 30% (trinta por cento) do valor dos 
servigos, observada a imposigSo minima de 40 (quarenta) Unidades Fiscais de 
Referenda -UFIR e a maxima de 200 (duzentas) Unidades Fiscais de 
ReferSncia - UFIR, aos que escriturarem, ainda que na forma e prazos 
regulamentares, livros nSo autenticados, na conformidade das disposigdes 
regulamentares 

III. infragdes relativas a fraude, adulteragao, extravio ou inutilizagao de 
livros fiscais: multa de 200 (duzentas) Unidades Fiscais de Referenda - UFIR; 

IV. infragdes relativas aos documentos fiscais: 

a) multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor dos 
servigos, observada a Imposigao minima de 30 (trinta) Unidades Fiscais 
Referenda - UFIR e a maxima de 150 (cento e cinquenta) Unidades Fiscais de 
Referenda - UFIR, aos que, obrigados ao pagamenfo do imposto, deixarem de 
emitir, ou o fizerem com importancia diverse do valor do servigo, adulterarem, 
extraviarem ou inutilizarem documento fiscal previsto em regulamento; 

b) multa equivalente a 20 % (vinte por cento) do valor dos 
■servigos aos quais se referir o documento, observada a imposigSo minima de 
30 (trinta) Unidades Fiscais de Referenda - UFIR. aos que, nao tendo efetuado 
o pagamenfo do imposto correspondente, emilirem, para operates fributSveis, 
documento fiscal referente a servigos nao tributaveis ou isentos e aos que, em 
proveito prdprio ou alheio, se utilizarem desses documentos para a produgao 
de qualquer efeito fiscal; 



V. infragoes relativas 6 agSo fiscal: multa de 300 (trezentas) Unidades 
Fiscais de Referenda - UFIR, aos que recusarem a exibigSo de livros ou 
documentos fiscais, embaragarem a agau fiscat, ou sonegarem documentos 
para a apuragSo do prego dos servigos ou da fixagSo da estimativa 

VI. infragdes relativas ds declaragdes: multa de 200 (duzentas) 
Unidades Fiscais de Referenda - UFIR, aos que deixarem de apresentar 
quaisquer ctec/arafoes a que obn'gados, ou o fizerem com dados inexatos, ou 
omissSo de elementos indispensdveis d apuragdo do imposto devido, na forma 
e prazos regulamentares; 

VII. infragdes para as quais n§o haja penalidade espectfica pre vista 
nesta Lei: multa de 100 (cem) Unidades Fiscais de Referenda - UFIR. 

Pardgrafo unico - O valor das multas previstas no inciso III e na 
allnea 'a" do inciso IV serd reduzido, respectivamenle, para 100 (cem) 
Unidades Fiscais de Referenda - UFIR e 15 (quinze) Unidades Fiscais de 
Referenda - UFIR, nos casos de extravio ou inutilizagSo dos livros e 
documentos fiscais, quando comprovadas, documentalmente, pelo contribuinte, 
na forma e prazos regulamentares: 

I. a perfeita identificagSo dos servigos prestados, dos seus valores, 
dos respectivos tomadores ou prestadores e das drcunstdncias de tempo e 
lugar da prestagao, quando se tratarem de documentos fiscais ou dos livros 
fiscais destinados b escrituragSo dos servigos prestados ou tornados de 
terceiros, ou de qualquer outro livro fiscal que deva confer o valor dos servigos 
ou do imposto; 

II. as informagbes que devessem, obrigatoriamente, estar registradas 
no livro fiscal considerado, nos demais casos. 

Art. 121 - Considera-se iniciada a agio fiscal: 

I. com a lavratura do termo de inicio de fiscalizagSo ou verificagao; 
ou 

II. com a prblica, pela Administragao, de qualquer ato tendente d 
apuragao do crddito tributario ou do cumpnmento de obrigagdes acessdrias, 
cientificado o contribuinte. 

Art 122 - No concurso de infragdes, as penalidades serSo aplicadas 
conjuntamente, uma para cada infragSo, ainda que capituladas no mesmo 
dispositivo legal. 

Art. 123 - Na reincidencia, a infragao serd punida com o dobro da 
penalidade e, a cada reincidencia subseqOente, aplicar-se-P multa 
correspondente d reincidencia anterior, acrescida de 20% (vinte por cento) 
sobre o seu valor. 



Parigrafo unico - Entende-se por reincid&ncia a nova infragao, 
violando a mesma norma (ributaria, cometida pelo mesmo infra tor, dentro, do 
prazo de 5 (cinco) anos, contectos da data em que se tomar definitiva a 
penalidade relative £ infragao anterior. 

Art. 124 - Na aplicagao de multas por descumprimento de 
obrigagdes acessdrias relativas ao imposto, que tenham por base a UFIR, 
deverd ser adotado o valor vigente no mds da lavratura do auto de infragSo 
correspondente. 

Art. 125-0 sujeito passivo que reincidir em infragao as normas do 
imposto poderd ser submetido, por ato da autoridade fiscal compefenfe, a 
sistema especial de controle e fiscalizagSo, disciplinado em regulamento. 

Art. 126 - Observado o disposto em regulamento, o sujeito passivo 
serd intimado do auto de infragSo por uma das seguintes modalidades; 

I. pessoalmente, no ato da lavratura, mediante entrega de cdpia do 
auto ao infrator, seu representante, mandatdrio ou preposto, contra recibo ou 
afesfado da circunstancia da impossibilidade ou recusa de assinatura do 
recibo; 

II. por via postal registrada, acompanhada do cdpia do auto de 
infragSo; 

III. por edital, quando improficuos quaisquer dos meios previstos nos 
incisos antenores. 

Art. 127 - SSo /sennas do imposto as prestagdes de servigo 
efetuadas por 

Art. 128 - Sendo insatisfatorios os meios normal's de fiscalizagao, o 
Executivo poderS exigir a adogao de instrumentos ou documentos especiais 
necessSrios a perfeita apuragSo dos servigos prestados, da receita auferida e 
do imposto devido. 

Art. 129 • Ficam sujeitos a apreensao, na forma regulamentar, os 
bens moveis existentes no estabelecimento ou em transito, bem como os livros, 
documentos e papSis que constituam prova material de infragSo S legislagSo 
municipal atinente ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza. 

TITULO IV 
DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA 

Art. 130 - A Contribuigao de Melhoria serS arrecadada dos 
propnetSrios de imdvets beneficiados por obras de pavimentagSo de vias e 
logradouros publicos, incluldos os respectivos servigos pre para ton'os e 
complementares, executadas pela Prefeitura afraves de seus drgSos da 



Administragao Direta ou Indireta. 

Pardgrafo unico - Considera-se ocom'do o fata gerador da 
Contribuigao -de Melhoria na data de conclusSo da obra de pavimentagSo, 
refehda neste artigo. 

Art. 131 - A ContribuigSo nSo incide na hipdtese de simples 
reparagSo e recapeamento de pavimento, bem como na hipdtese de servigos 
preparatorios, quando nao executada a obra de pavimentagao. 

Art. 132 - Sujeito passive da Contribuigao de Melhoria 6 o 
proprietdrio, o titular do domlnio Citil ou o possuidor, a qualquer titulo, de bem 
imdvel lindeiro £ via ou logradouro publico beneficiado pela obra de 
pavimentagao. 

§ 1°- Consideram-se tambem lindeiros os bens imoveis que tenham 
acesso, a via ou logradouro beneficiado pela pavimentagSo. por ruas ou 
passagens particulares, entradas de vila, servidoes de passagem e outros 
assemelhados. 

§2°-A ContribuigSo 6 devida, a critSrio da repariigSo competente: 

a)por quern exerga a posse direta do imovel, sem prejulzo da 
responsabilidade solidSria dos possuidores indiretos; 

b) por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuizo da 
responsabilidade solidSria dos demais e do possuidor direto. 

§ 3° - O disposto no parSgrafo anterior aplica-se ao espdllo das 
pessoas nele referidas. 

Art. 133 - Para efeito de cSlculo da ContribuigSo de Melhoria, o custo 
final das obras de pavimentagSo, consoante definidas no artigo 130, inclusive 
os reajustes concedidos na forma da legislagSo municipal, serS rateado entre 
os imdveis pore/as beneficiados, na proporgao da medida linear da testada: 

V 

I. do bem imdvel sobre a via ou logradouro pavimentado; 

II. do acesso sobre o alinhamento da via ou logradouro pavimentado, 
no caso referido no § Pdo artigo 132. 

§ 1° - Na hipdtese referida no inciso II deste artigo, a ContribuigSo 
serS dividida igualmente entre os imdveis beneficiados. 

§ 2° - Correrao por conta da Prefeitura: 

a) as quotas relativas aos imdveis pertencentes ao patrimdnio do 
Municlpio ou isentos da Contribuigao de Melhoria; 

b) as importancias que, em fungao do limite fixado no § 1° do 



artigo 138, n§o puderem serobjeto de langamento; 

c) a ContribuigSo que tiver valor inferior a 50% (cinqOenta por 
cento)' do valor da Unidade Fiscal de Referenda - UFIR, vigente no m£s de 
emissao da respectiva notificagSo para pagamento; 

d) as importancias que se refenrem a dreas de beneficio comum; 

e) o saldo remanescente da ContribuigSo, atribuldo S ultima 
parcels anual, quando inferior a 100% do valor da Unidade Fiscal de 
Referenda - UFIR, vigente no mSs de emissao da respectiva notificagao para 
pagamento. 

§ 3° - Sob pena de responsabtlidade funcional, as unidades 
municipal's competentes, no prazo mSximo de 30 (trinta) dias de sua apuragSo, 
deverao encaminhar a repartigSo fiscal competente relagao detalhada das 
obras executadas e o correspondente custo final, inclusive reajustes definitivos 
concedidos, para os fins de langamento e arrecadagSo da contn'buigao. 

Art. 134 - Aprovado pela autoridade competente o piano da obra de 
pavimentagSo, serS publicado editat, na forma prevista em regulamento, 
contendo os seguintes elementos: 

I. descrigSo e finalidade da obra //; 

II. memorial descritivo do projeto; 

III. orgamento do custo da obra, incluindo a previsao de reajustes, na 
forma da legislagSo municipal; 

IV. determinagSo da parcels do custo da obra a ser considerada no 
cSlculo do tributo; 

V. delimitagao da Srea beneficiada, relagSo dos imdveis nela 
compreendidos e respectivas medidas lines res das testadas, que serSo 
uftlizadas para o cdlculo do tributo. 

Pardgrafo unico - Aprovado o piano da obra, as unidades municipais 
respons£veis deverao encaminhar £ repartigSo fiscal competente, no prazo 
mSximo de 30 (trinta) dias e sob pena de responsabitidade funcional, os 
elementos necessarios a publicagao do edital referido neste artigo. 

Art. 135- Comprovado o legitimo interesse, poderSo ser impugnados 
quaisquer elementos consfantes do edital referido no artigo anterior, na forma e 
no prazo previstos em regulamento. 

ParSgrafo unico - A impugnagao nao obstara o inicio ou o 
prosseguimento da obra ou a prStica dos atos necessSrios a arrecadagSo do 
tributo. e sua decisSo somente terS efeito para o recorrente. 



Art. 136 - A Contribuigao de Melhoria serA langada em nome do 
sujeito passive, com base nos dados constantes do cadastro imobiliArio fiscal 
do Munidpio, aplicando-se, no que couber, as normas estabelecidas para os 

impostosPrediale Territorial Urbano. ' — " 

Art. 137 - A notificagao do langamento da ContribuigSo de Melhoria 
aptica-se o disposto pelo artigo 33 desta Lei. 

Art. 138 - A ContribuigSo serA arrecadada em parcelas anuais, 
observado o prazo de decadencia para constituigSo do crbdito tributdrio, na 
forma e condigoes regulamentares. 

§ 1° - Nenhuma parcela anual poderd ser superior a 3% (trds por 
cento) do valor venal do imdvel, apurado para efeifo de cdlculo do Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, no exerclcio da cobranga de 
cada uma dessas parcelas, desprezados os descontos eventualmente 
concedidos sobre esse valor em legislagao especlfica 

§ 2° - Cada parcela anual serd dividida em 12 (doze) prestagbes 
mensais consecutivas, observado o valor mlnimo, por prestagao,\de 50% 
(cinqiienta por cento) do valor da Unidade Fiscal de Referenda - UFIR, vigente 

_ no m&s de emissSo da notificagao do langamento. 

§ 3° - O Executivo poderd reduzir o numero de prestagdes mensais, 
quando a aplicagao do pardgrafo anterior determinar prestagSo mensal de valor 
inferior ao mlnimo nele estabelecido. 

Art. 139 - A ContribuigSo de Melhoria, calculada na forma do artigo 
133, serd, para efeito de langamento, convertida em numero de Unidades 
Fiscais de Referenda -UFIR, pelo valor vigente d data de ocorrencia do seu 
fato gerador e, para fins de pagamento, reconvertida em moeda corrente, pelo 
valor da Unidade Fiscal de Referdncia - UFIR, vigente d data de vencimento de 
cada uma das prestagdes das parcelas anuais. 

Pardgrafo unico - Para os fins de quitagao antecipada da 
ContribuigSo, tomar-se-d o valor da Unidade Fiscal de Referenda UFIR, 
vigente d data de pagamento de cada uma das prestagdes das parcelas 
anuais. 

Art. 140 - A falta de pagamento da ContribuigSo de Melhoria, nos 
prazos regulamentares, implicard na atualizagSo monetdria do ddbito e na 
cobranga de juros, na forma prevista por esta Lei e, ainda, na aplicagao da 
multa moratdria de 20% (vinte por cento). 

Art. 141 - A/ao serd admitido o pagamento de qualquer prestagSo 
sem que estejam quitadas todas as anteriores. 

§ 1° - Decom'do o prazo fix ado para pagamento da ultima prestagSo 
de cada parcela anual, somente sera admitido o pagamento integral da parcela, 
que sera considerada vencida d data da 1.a (primeira) prestagSo nao paga, a 



partir da qua! serao devidos os acrdscimos previstos no artigo anterior. 

§ 2° - Para efeito de inscrigSo como Dlvida Ativa do Municlpio, cada 
parcela anual da contnbuigao ser6 considerada debito'autdnomd. 

Art. 142 - Das certiddes referentes d situagao fiscal de qualquer 
imdvel constarao sempre os ddbitos relativos £ Contnbuigao de Melhoria. 

Art. 143 - Ficam isentos da Contnbuigao de Melhoria os sujeitos 
passives tratados no artigo 37 desta lei. 

TITULO V 
DAS TAXAS 

CAPITULOI 
DA TAX A DE FISCAUZACAO DE LOCALIZACAO. 

INSTALACAO E FUNCIONAMFNTO 

Art. 144 - A Tax a de Fiscalizagao de Localizagao, InstalagSo e 
Funcionamento 6 devida pela atividade municipal de fiscalizagSo do 
cumprimento da legislagao disciplinadora do uso e ocupagSo do solo urbano, 
da higiene, saude, seguranga, ordem ou tranqQilidade publicas, a que se 
sJbmete qualquer pessoa. fisica ou jurldica, em razao da localizagao, 
mstalagSo e funcionamento de quaisquer atividades no Municlpio. 

Par&grafo unico. Incluem-se entre as atividades sujeitas d 
fiscalizagao as de combrcio, industria, agmpecuPna, de preslagao de ser/igos 
em geral e, ainda. as exercidas por entidades, sociedades ou associagoes 
civis, desportivas, religiosas ou decorrentes de profissSo, arte ou oficio. 

Art. 145-A incidPncia e o pagamento da Taxa independem: 

I. do cumpn'mento de quaisquer exig&ncias legais, regulamentares 
ou administrativas; 

_ II- do licenga, autorizagao, permissSo ou concessSo, outorgadas pela 
Uniao, Estado ou Municlpio; 

III. de estabelecimento tixo ou de exclusividade, no local onde 
Pexercida a atividade; 

IV. da finalidade ou do resulfado econdmico da atividade, ou da 
exploragSo dos locais; 

v- d0 efetivo funcionamento da atividade ou da efetiva utilizagao dos 
locais; 



VI. do carater permanente, eventual ou transitorio da atividade; 

VII. do pagamento de pregos. emofumentos e quaisqUer ImportSncias 
eventualmente exigidas. inclusive para expedigao de alvaras ou vistorias. 

Art. 146 - Estabelecimento 6 o local onde sao exercidas, de modo 
permanente ou temporSrio, as atividades previstas no artigo 144, sendo 
irrelevantes para sua caracterizagSo as denominagdes de sede, filial, agdncia, 
sucursal, escritdno de representagSo ou contato ou quaisquer outras que 
venham a ser ufilizadas. 

§ 1° - A exist&ncia do estabelecimento 6 indicada pela conjungSo, 
parcial ou total, dos seguintes elementos: 

I. manutengSo de pessoal, material, mercadon'a, rndquinas, 
instrumentos e equipamentos; 

II. estrutura organizacional ou administrativa; 

III. inscn'gao nos drgSos previdencidrios 

IV. indicagao como domicilio fiscal para efeito de outros tributes: 

V. permanAncia ou Snimo de permanecer no local, para a exploragSo 
econdmica da atividade exteriorizada atravds da indicagSo do enderego em 
impresses, formulririos ou correspondencia, contra to de locagao do imdvel, 
propaganda ou publicidade, ou em contas de telefone, de fomecimento de 
energia eldtrica, rigua ou g6s. 

§ 2° - A circunstincia de a atividade, por sua natureza, ser 
executada, habitual ou eventualmente, fora do estabelecimento, nSo o 
descaracteriza como estabelecimento, para os efeitos deste artigo. 

§ 3° - SSo, tambrim, considerados estabelecimentos os locals onde 
forem exercidas as atividades de diversdes publicas de natureza itinerante. 

§ 4° - Considera-se, ainda, estabelecimento a resid&ncia de pessoa 
fisica, aberta ao publico em razao do exerclcio da atividade profissional. 

§ 5° - Para efeito de incidSncia da Taxa, consideram-se 
estabelecimentos distintos: 

I. os que, embora no mesmo local e com identico ramo de atividade, 
ou nao, pertengam a diferentes pessoas flsicas ou juridicas; - 

II. os que, embora com idSntico ramo de atividade e sob a mesma 
responsabilidade, estejam situados em predios distintos ou em locals diversos, 
ainda que no mesmo imdvel. 



§6°-A mudanga do enderego acanetarS nova incid&ncia da Taxa. 

Art. 147-0 sujeito passivo da taxa d a pessoa ffsica ou juridica 
sujeita 0 fiscalizagSo municipal em razao da localizagSo, instalagSo e 
funcionamento do atividades previstas no artigo 144. 

Art. 148 - SSo solidahamenle responsSveis pelo pagamento da 
Taxa: 

I. o proprietdrio e o responsPvel pela locagao do imdvel onde esfejam 
insta-lados ou montados equipamentos ou ufensllios usados na exploragao de 
sarvigos de diversoes publicas, e o locador desses equipamentos; 

II. o promoter de feiras, exposigoes e congSnores, o propriet£rio, o 
locador ou o cedente de espago em bem imdvel, com relagSo ds barracas, 
'stands" ou assemelhados. 

\ Art. 149 -A Taxa serd calculada em fungao da natureza da atividade 
e de outros fatores pertinentes, de conformidade com a Tabela IV, e serd 
devida pelo perlodo inteiro nela previsto, ainda que a localizagSdi InstalagSo © 
funcionamento oconam apenas em parte do perlodo considerado. 

§ 1° - Nao havendo na tabela ospecificagSo precisa da atividade, a 
Taxa serd calculada pelo tern que contiver maior identidade de caracterlsficas 
com a considerada. 

§2°- Enquadrando-se o contribuinte em mais de uma das atividades 
especificadas na tabela, sera utilizada, para efeito de cdtculo, aquela que 
conduzir ao maior valor. 

Art. 150 - Sendo anual o perlodo de incidencia, o fato gerador da 
Taxa considera-se oconido: 

I. na data de inlcio da atividade, retativamente ao primeiro ano de 
exercicio desta; 

II. a 1° de Janeiro de cada exercicio, nos anos subsequentes. 

Art. 151 - A Taxa devera ser recolhida na forma, condigoes e prazos 
regulamentares. ■ 

§ 1° - Tratando-se de incidencia anual, o valor da Taxa poderb ser 
recolhido parceladamente, segundo o que disposer o regulamento. 

§ 2° - Para o recolhimento da Taxa, tomar-se-6 o valor mensal da 
Unidade Fiscal de Referenda - UFIR, vigente na data do respectivo 
vencimento. 

§ 3° - Para a quitagao antecipada da taxa adotar-se-A o valor da 
Unidade Fiscal de Referenda - UFIR, vigente no mes de pagamento.' 



§ 4° - Na hipdtese de recolhimento parcelado, nenhuma parcela 
poderd ser inferior a 20 (vinte) Unidades Fiscais de Referenda'- UFIR 

Art 152 - O sujeito passivo deverd promover a sua inscrigSo 
cadastral, no prazo e na forma regulamentares, mencionando, al6m de outras 
informagdes que venham a ser exigidas pela Administragao, os elementos 
necessdrios £ sua perfeita identificagao, bem assim da atividade exercida e do 
respective local. 

§ 1° - 0 sujeito passivo deverd promover tantas inscrigdes quantos 
forem os estabelecimentos ou locals de atividades, sendo obrigatdna a 
indicagao das diversas atividades exercidas num mesmo local. 

§ 2° - Os documentos relatives a inscrigSo cadastral e posferiores 
alteragbes, bem como os documentos de arrecadagao, devem ser mantidos no 
estabelecimento, para apresentagao ao Fisco, quando solicitados. 

Art. 153 - A AdministragSo poderS promover, de oficio, inscrigdes ou 
alteragdes cadastrais, sem prejulzo da aplicagSo das penalidades\cablveis, 
quando nSo efetuadas pelo sujeito passivo ou, em tendo sido, apresentarem 
erro, omissao ou falsidade. 

Art. 154 - Aldm da inscrigSo e respectivas alteragdes. a 
Administragao poderS exigir do sujeito passivo a apresentagao de quaisquer 
declaragdes de dados, na forma e prazos regulamentares. 

Art. 155 - Sem prejulzo da atualizagSo monetSria e da cobranga de 
juros, segundo previsto nesta Lei, a falta de pagamento da Taxa no prazo 
regulamentar implicara na aplicagSo das seguintes multas 

I. recolhimento fora do prazo regulamentar, efetuado antes do inicio 
de agao fiscal: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Taxa devida e 
nSo paga, ou paga a manor 

II. recolhimento fora do prazo regulamentar. exigido atravSs de agao 
fiscal ou efetuado apds seu inicio: multa de 100% (cem por cento) sobre o valor 
da Taxa devida e nao paga, ou paga a menor 

Art. 156-As infragdes as normas relativas S Taxa sujeitam o infrator 
Ss seguintes penalidades: 

I. infragdes relativas S inscrigSo e Ss alteragdes cadastrais: multa de 
25 Unidades Fiscais de Referenda - UFIR, aos que deixarem de efetuar, na 
forma-e prazos regulamentares, a inscrigSo inicial, as alteragdes de dados 
cadastrais ou seu respective cancelamento, quando apuradas por meio de 
agao fiscal ou denunciadas apds o seu inicio; 

II. infragdes relativas Ss declaragdes de dados: multa de 50 Unidades 
Fiscais de Referenda - UFIR, aos que deixarem de apresentar quaisquer 



declaragdes a que obrigados, ou o fizerem com dados inexatos ou omissao de 
elementos indispensdveis 6 apuragSo da Taxa devida, na forma e prazos 
regulamentares; 

III. infragoes relativas £ agSo fiscal: 

a) multa de 100 Unidades Fiscais de Referenda - UFIR, aos que 
recusarem a exibigao da inscrigSo, da declaragSo de dados ou de quaisquer 
outros documentos fiscais, embaragarem a agao fiscal ou sonegaram 
documentos para a apuragao da taxa; 

b) multa de 50 Unidades Fiscais de Referenda - UFIR, aos que 
nSo mantiverem no estabelecimento os documentos relativos d inscrigao no 
cadastro e posteriores alteragoes, bem como os documentos de arrecadagSo; 

IV. infragoes para as quais nSo haja penalidade espedfica prevista 
nesta Lei: multa de 80 Unidades Fiscais de Referenda - UFIR. 

Art. 157 - Na aplicagSo de multas por descumprimento de 
obrigagdes acessdn'as relativas £ Taxa, que tenham por base a Unidade Fiscal 
de Referenda -UFIR, deverd ser adotado o valor vigente no m6s da lavratura 
do auto de infragSo correspondente. 

Art. 158-0 langamento ou pagamento da Taxa nSo importa no 
reconhecimento da regulahdade da atividade. 

Art. 159 -Aplicam-se £ Taxa, no que cablveis, as disposigdes desta 
Lei relativas ao Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza. 

Art. 160 — Em nenhuma hipotese, haverd isengao da taxa prevista 
neste capitulo. 

CAPITULOJI 
DA TAXA DE FISCALIZACAO DE ANUNCIOS 

Art. 161 - A Taxa de Fiscalizagao de AnOndos e devida em razao da 
atividade municipal de fiscalizagdo do cumprimento da legislagSo disciplinadora 
da exploragao ou utilizagao, por qualquer meio ou processo, de anuncios nas 
vias e nos logradouros publicos, ou em locals deles vislveis ou, ainda, em 
outros locais de acesso ao publico. 

Pardgrafo unico - Para efeito de incid&ncia da Taxa, consideram-se 
anuncios quaisquer instrumentos ou - formas de comunicagSo visual-ou 
audiovisual de mensagens, inclusive aqueles que contiverem apenas dizeres, 
desenhos, siglas, disticos ou logotipos indicatives ou repressntativos de 
nomes, produtos, locais ou atividades de pessoas fisicas ou jun'dicas, mesmo 
aqueles afixados em velculos de transporte de qualquer natureza. 



Art. 162 - Quaisquer alteragdes procedidas quanta ao tipo, 
caracterlsticas ou tamanho do anuncio, assim como a sua transfer§ncia para 
local diverse, acarrelarao nova incidSncia da Taxa. ' ■ 

Art. 163-A incidencia e o pagamento da Taxa independem: 

I. do cumphmento de quaisquer exigencias legais, regulamentares 
ou administrativas. relativas ao anuncio 

II. da licenga, autorizagao, permissao ou concessao, outorgadas pela 
Uniao, Estado ou Municlpio; 

III. do pagamento de pregos, emolumentos e quaisquer importancias 
eventualmente exigidas, inclusive para expedigSo de alvarSs ou vistorias. 

Art. 164-A Taxa nSo incide quanto: 

I. aos anuncios destinados £ propaganda de partidos politicos ou de 
seus candidates, na forma prevista na legislagSo eleitoral; 

\ 
II. aos anuncios no interior de estabelecimentos, divulgando artigos 

ou servigos neles negociados ou exp/orados; 

III. aos anuncios e emblemas de entidades publicas, cartdrios, 
tabeliaes, ordens e cultos religiosos, irmandades, asilos, orfanatos, entidades 
sindicais, ordens ou associagbes profissionais, quando colocados nas 
respectivas sedes ou dependdncias; 

IV. aos anuncios e emblemas de hospital's, sociedades cooperafivas, 
beneficentes, culturais, esportivas e entidades declaradas de utilidade publica, 
quando colocados nas respectivas sedes ou dependdncias; 

V. aos anuncios colocados em estabelecimentos de instrugao, 
quando a mensagem fizer referenda, exclusivamente, ao ensino ministrado; 

VI. is placas ou letreiros que contiverem apenas a denominagao do 
pridio; 

VII. aos anuncios que indiquem uso, lofagSo, capacidade ou quaisquer 
avisos tecnicos elucidativos do emprego ou finalidade da coisa, desde que sem 
qualquer legenda, dlstico ou desenho de valor publicitirio; 

VIII. is placas ou letreiros destinados. exclusivamente, i orientagio do 
publico, desde que sem qualquer legenda, dlstico ou desenho de valor 
publicitirio; ...... 

IX. aos anuncios que recomendem cautela ou indiquem perigo e 
sejam destinados, exclusivamente, i orientagio do publico, desde que sem 
qualquer legenda, dlstico ou desenho de valor publicitirio; 



X. £s placas indicatives de oferta de emprego, afixadas no 
estabelecimento do empregador. desde qua sem qualquer legends, distico ou 
desenho de valor publicitArio; ' - 

XI. is placas de profissionais liberals, autdnomos ou assemelhados, 
quando colocadas nas respectivas residencias e locals de trabalho e 
contiverem, tao somente, o nome e a profissao; 

XII. aos anOncios de /oca pao ou vends de imdveis em cartazes ou em 
impressos, quando colocados no respectivo /move/, pelo proprietirio, e sem 
qualquer legenda, distico ou desenho de valor publicltirio; 

XIII. ao painel ou tabuleta afixada por determinagSo legal, no local da 
obra de construgSo civil, durante o periodo de sua execugio, desde que 
contenha, tao s6, as indicagdes exigidas e as dimensdes recomendadas pela 
legislagao prdpria; 

XIV. aos anOncios de afixagio obrigatoria deconentes de disposigSo 
legal ou regulamentar, sem qualquer legenda, distico ou desenho de valor 
publicitiho. 

Art. 165 - Contribuinfe da Taxa 0 a pessoa flsica ou jun'dica que, na 
forma e nos locals mencionados no artigo 161 

I. fizer qualquer espicie de anuncio; 

II. explorar ou utilizer a divulgagao de anOncios de terceiros. 

Art. 166- SSo solidariamente obngados pelo pagamento da Taxa: 

I. aquele a quern o anOncio aproveitar quanto ao anunciante ou ao 
objeto anunciado; 

II. o proprietirio, o locador ou o cedenfe de espapo em bem /move/ ou 
mdvel, inclusive velculos. 

Art. 167 - A Taxa seri catculada em fungao do tipo e da localizagSo 
do anOncio, de conformidade com a Tabela V, e seri devida pelo periodo 
inteiro nela previsto, ainda que o anOncio seja explorado ou utilizado em parte 
do periodo considerado. 

Paragrafo Onico - A Taxa seri recolhida na forma e no prazo 
estabelecidos em regulamento. 

Art. 168-0 sujeito passivo da Taxa deveri promover sua insctigSo 
no cadasfro prdpria, nas condigoes e prazos regulamentares. 
independentemente de prdvio licenciamento e cadastramento do anOncio. 

Parigrafo Onico - A Administragao poderi promover, de oficio, a 
inscrigao referida nesle artigo, assim como as respecf/vas alteragoes de dados, 



inclusive cancelamento, sem prejulzo das penalidades cablveis. 

Art. 169 - Alem da inscrigao cadastral, poderis ser exigida do sujeito 
passive a apresentagao de quaisquer declaragoes de dados ou outros 
documentos, na forma e prazos regulamentares. 

Art. 170 - Sem prejulzo da atualizagao monetciria e da cobranga de 
juros, segundo previsto nesta Lei, a falta de pagamento da Taxa no prazo 
regulamentar implicard na aplicagSo das seguintes multas: 

I. recolhimento fora do prazo regulamentar, efetuado antes do inicio 
de agao fiscal: multa de 20% (vinte por cento) sofa re o valor da Taxa devida e 
nSo paga, ou paga a menon 

II. recolhimento fora do prazo regulamentar, exigido atravps de agao 
fiscal ou efetuado apds seu inicio: multa de 100% (cem por cento) sobre o valor 
da Taxa devida e nSo paga, ou paga a menor 

Art. 171 - As infragdes as normas relativas £ Taxa sujeitam o infra tor 
as seguintes penalidades: 

I. infragdes relativas a inscrigSo e is alteragoes cadastrais: multa de 
25 Unidades Fiscais de Referenda - UFIR, aos que deixarem de efetuar, na 
forma e prazos regulamentares, a inscrigSo inicial, as alteragdes de dados 
cadastrais ou seu respectivo cancelamento, quando apuradas por meio de 
agao fiscal ou denunciadas apds o seu inicio 

II. infragdes relativas as declaragoes de dados de natureza tributiria: 
multa de 50 Unidades Fiscais de Referdncia - UFIR, aos que deixarem de 
apresentar quaisquer declaragoes a que obrigados, ou o fizerem com dados 
inexatos ou omissao de elementos indispensiveis i apuragao da taxa devida, 
na forma e prazos regulamentares; 

III. infragdes relativas a agao fiscal: multa de 100 Unidades Fiscais de 
ReferGncia - UFIR, aos que recusarem a exibigSo do registro de an undo, da 
inscrigSo, da declaragSo de dados ou de quaisquer outros documentos, 
embaragarem a agio fiscal ou sonegarem documentos para apuragSo da Taxa; 

IV. infragdes para as quais nSo haja penalidade especifica prevista 
nesta Lei: multa de 80 (vinte e trds UFIR e oitenta e tres mil e quarenta e oito 
centbsimos de mildsimos) UFIR. 

Art. 172 - Na aplicagSo de multas por descumpn'mento de 
obrigagdes acessdrias relativas d Taxa, que tenham por base a Unidade Fiscal 
de Referenda -UFIR, deverb ser adotado o valor vigente no m§s da lavratura 
do auto de infragSo correspondente. 

Art. 173 - Em nenhuma hipotese. haverS isengSo da taxa prevista 
neste capitulo. 



Art. 174-0 langamento ou o pagamento da Taxa nao importa em 
reconhecimento da regularidade do anuncio. 

Art. 175 -Aplicam-se d Taxa, no qua cabiveis, as disposigdes desta 
Lei pertinentes ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza. 

CAPITULO III 
DA TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 

Art. 176 - Constitui fato gerador da Taxa de Limpeza POblica a 
utilizagao, efeliva ou potencial, dos seguintes servigos: 

I. remogSo de lixo; 

II. destinagSo final do lixo recolhido, por meio de incineragSo, 
tratamenfo ou qualquer outro processo adequado. 

Art. 177-0 sujeito passive da taxa e o proprietario, titular do 
domlnio Citil ou possuidor de imdvel construldo, situado em logradoum ou via 
em que haja remogao de lixo. 

Art. 178 - A Taxa serb devida a partir do primeiro dia do exerclcio 
seguinte dquele em que se der o inicio do efetivo funcionamento do ser/igo a 
que se refers o inciso I artigo 176. 

Art. 179 - A Taxa calcula-se em fungao do uso e destinagSo do 
imdvel, na conformidade da Tabela VI. 

ParSgrafo unico - No caso de imdveis de uso misto, o valor da Taxa 
corresponderS ao do tern da Tabela concemente S principal destinagSo do 
imdvel. 

Art. 180. A taxa poderd serlangada e arrecadada em conjunto com o 
Imposto Predial ou Imposto Territorial Urbano, ou separadamente, aplicando- 
se-lhe, em qualquer caso, as normas relatives aos citados impostos. 

Art. 181 - Em nenhuma hipdtese, haverS isengao da taxa prevista 
neste capitulo. 

CAPITULO IV 
DA TAXA PELA UTILIZACAO DE AREAS DE DOMINIO PUBLICO POR 

EMPRESAS CONCESSIONARIOS DE SERVICO PUBLICO ' 

Art. 182 - A Taxa pela Utilizagao de Areas de Domlnio Publico por 
Empress s Concessiondrias de Servigo Publico e devida pela utilizagao. 
permanente ou tempordria, de Sreas de domlnio publico para fixagao de postas 



e torres destinados a distribuigao de energia etetrica, sinais da tetefone, tv por 
assinatura via cabo e dados eletronicos em geral, para instalagao de telefones 
pCiblicos (orelhoes) e cabines telefdnicas, e, para instalagao de rede fisica de 
transmissSo de servigos de distribuigSo de energia elPtrica, telefonia ffxa, 
sinais de tv vi cabo e dados eletrdnicos em geral, atravds de fios, cabos ou 
qualquer oufro condutor instalado ate 30 metros acima do solo ou ate 5 metros 
do subsolo do Municipio. 

Pardgrafo Onico - A Taxa a que se refere o caput deste art/go nao 
incide sobre a utilizagao de Areas de dominio publico para a prestagSo de 
servigos gratuifos para a populagao. 

Art. 183- Contribuinte da Taxa A o concessionArio de servigo publico 
responsAvel pela utilizagSo da Area de dominio publico do Municipio. 

Art 184 - A Taxa calcula-se de acordo com a metragem utilizada, na 
conformldade da Tabela VII. 

ParAgrafo unico - Para efeitos de cAlculo da Taxa, considera-se 
igual a 1 m2 (um metro quadrado) a Area minima de utilizagSo. 

Art. 185 - A Taxa sera cobrada mensalmente ao representante do 
concGss/on^no do servigo publico devedorno Municipio ou na regiao 

Art. 186 - Em nenhuma hipdtese, haverA isengao da Taxa prevista 
neste capitulo. 

CAPITULO V 

DA TAXA DE LICENCA E FISCAUZACAO DE OBRAS, 
ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS 

Art. 187 - Fundada no poder de polfcia do Municipio relative ao 
cumprimento da iegislagao disciplinadora das construgdes, da ocupagSo e do 
parcelamento do solo em seu tem'tdn'o, a Taxa de Licenga e FiscalizagSo de 
Obras, Arruamentos e Loteamentos tern, como fato gerador, o licenciamento 
obrigatdrio e a fiscalizagao da execugao de constnjgoes, reformas, consertos, 
demollgoes, instalagSo de equipamentos, e a abertura e HgagSo de novos 
logradouros ao sistema viArio urbano (arruamentos e loteamentos). 

Art. 188-0 contribuinte da taxa e o proprietArio, titular do dominio 
Citil ou possuidor a qualquer titulo do imdvel onde se realizem as obras, 
arruamentos e loteamentos referidos no artigo anterior. 

ParAgrafo Onico - Respondem, solidariamente com o contribuinte, 
pelo pagamento da taxa, a empresa e o profissional ou profissionais 
responsaveis pelo projeto e ou pela execugao das obras, arruamentos e 
loteamentos. 



Art. 189-A taxa ser£ calculada em fungSo da natureza e do grau de 
complexidade dos atos e atividadas cujo licenciamento e fiscalizagao sejam 
provocados pelo contribuinte, na forma da Tabela VIII. - ■ 

Ad. 190 - A taxa deverd ser recolhida na forma, condigoes e prazos 
regulamentares. 

Ad. 191 - NSo havera isengao da Taxa de Licenga e Fiscalizagao de 
Obras, Amiamentos e Loteamentos: 

CAPITULO VI 
DA TAXA PELO EXERCICIO DO COMERCIO EVENTUAL OU 

AMBULANTE 

Ad. 192 — A taxa pelo exercfcio do comdrcio eventual ou ambulante 
tem como fato gerador o exercicio de atividade eventual ou ambulante no 
tenitdrio do Municfpio. 

I. considera-se combrcio eventual o que d exercido em deteiminadas 
_ dpocas do ano, especialmente por ocas/so de festejos ou comemoragdes, em 
locals autorizados pela Prefeitura; 

II. 6 considerado, tambdm, como comSrcio eventual o que § exercido 
em instalagdes removlveis colocadas nas vias ou logradouros publicos como 
haloes, barracas, mesas, (abuleiros, prateleiras, camnhos de mSo, velculos e 

' semelhantes; 

III. o pagamento da taxa de licenga para o exercicio de comdrcio 
eventual nas vias e logradouros nao dispensa a cobranga da taxa de ocupagao 
de Areas; 

IV. d obrigatdria a inscrigao, na repartigSo competente, dos 
comerciantes evenluais e ambulantes mediante o preenchimento de ficha 
prdpria, conforme modelo fomecido pela Prefeitura; 

V. nao se incluem na exigdncia do inciso anterior os comerciantes 
com estabelecimento fixo que, por ocasiao de festejos ou comemoragdes, 
explorem o comercio eventual ou ambulante; 

VI. a inscrigSo serd permanente e atualizada por iniciafiva do 
comerciante eventual ou ambulante, sempre que houver qualquer modificagSo 
nas caracten'sticas iniciais da atividade por ele exercida; 

VII. ao comerciante eventual ou ambulante que satisfizer as exigencias 
regulamentares, serd concedido um cartSo de habilitagSo contendo as 
caracterlsticas essenciais de sua inscrigao e as condigbes de inciddncia da 
taxa 



VIII. respondem pela taxa de licenga de comdrcio eventual ou 
ambulante os vendcdores cujas mercadorias sejam encontradas em seu poder, 
mesmo que pertengam a contnbuintes que hajam pago a respectiva taxa. 

CAPITULO VII 
DAS TAXAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 

Secao I 
DA TAXA DE EXPEDIENTE 

Art. 193 — A taxa de expediente tem como hipdtese de inciddncia a 
apresentagSo de petigdes e documentos as repartigoes da Prefeitura para 
apreciagao e despacho pelas autondades municipals, ou pela lavratura de 
termos e contratos com o Municipio. 

§ 1° - A taxa 6 devida pelo peticiondrio ou por quern tiver interesse 
direto no ato do Govemo Municipal e serd cobrada de acordo com a tabela X 
desta Lei. 

§ 2° - A cobranga da taxa sera feita por meio de guia, conhecimento 
ou processo mecanico. na ocasiSo em que o ato for praticado, assinado ou 
visado, ou em que o instrumento formal for protocolado, expedido ou anexado, 
desentranhado ou devoMdo. 

§ 3° - Ficam isentos da taxa os requerimentos e certiddes relatives 
a os servidores municipals, ao servigo de alistamento militar ou para fins 
eleitorais e as certiddes para defesa de direitos e esclarecimento de situagdes 
de interesse pessoal. 

Secao II 
DA TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 

Art. 194 - Pela prestagao de sen/igos diversos, inclusive quanto as 
concessdes, serSo cobradas as seguintes taxas: 

I. apreensSo e depdsito de animal, veiculo ou mercadoria; 

II. guarda de animal para abate e/ou comercializagao; 

III. alinhamento e nivelamento 

IV. avaliagSo de imdveis para efeito de cobranga do ITBI. 

Parigrafo Onico — A arrecadagSo da taxa de sen/igos diversos ser& 
feita quando o ato for praticado, assinado ou visado, ou o instrumento formal 



for protocolado, expedido, anexado, fomecido ou devolvido, ou ainda quando o 

servigo for prestado, antecipado ou posfenormente, de acordo com a tabela XI 
desta Lei. ' ■ 

TlTULO VI 
DISPOSICOES FINAIS 

Art 195 - NSo serao efetuados langamentos complementares nem 
lavrados autos de infragSo, relatives aos iributos de que trata esta Lei, quando 
o total dos respectivos crdditos, consideradas multas moratdn'as e demais 
acrescimos, importar em quantias infen'ores a 100 (cem) Unidades Fiscais de 
Referenda - UFIR, tornado, para base de edeulo, o valor da UFIR vigente na 
data da apuragao da diferenga ou da lavratura do auto. 

Art. 196 - Nos termos de inscn'gao na divida ativa serSo indie ados, 
obrigatoriamente: 

I. o nome do devedor e, sendo o caso, dos co-responsaveis;, 

II. a quantia devida e a forma de cdlculo dos juros de mora 
acrescidos; 

III. a descrigdo do fato que originou o langamento ou o auto de 
infragSo e a indicagao da disposigao legal que Ihes serviu de fundamento 

IV. a data da inscrigSo, o livro e a folha onde efetuada e, se houver, o 
numero do processo administralivo de que se originou o crSdito. 

Art. 197—Os incentivos Fiscais serSo disciplinados porlei especlfica. 

Art. 198 — Nao se tomara qualquer medida contra o contribuinte que 
tenha agido ou pago tributo de acordo com a decisao administrativa ou judicial 
transitada em Julgado, mesmo que posteriormente modificada. 

Art. 199 — Todos os atos relatives a matdria fiscal serSo praticados 
dentro dos prazos fixados na legislagao tributSria. 

§ 1° - Os prazos serSo continues, excluldo no seu computo o dia do 
inicio do vencimento. 

§ 2° - Os prazos somente se iniciam ou vencem em dia de 
expedienle normal da Prefeitura ou estabelecimento de crSdito, prorrogando- 
se, se necessSrio, ate o primeiro dia util do mes seguinte. 

Art. 200 — O responsavel por loteamento fica obrigado a apresentar 
a administragao: 

I. titulo de propriedade da Srea lotada 



II. planta completa do loteamento contendo, em escala qua penvita 
sua anotagao, os logradouros, as quadras, os totes, a drea 'total e as Areas 
cedidas ao patrimdnio municipal; 

III. mensalmente, comunicagao das alienagdes realizadas, contendo 
os dados indicatives dos adquirentes e das unidades adquiiidas. 

Art. 201 — Os cartdrios serao obrigados a exigir, sob pena de 
responsabilidade, para efeito de lavratura da escritura de transferbneia ou 
venda de imdvel, certidao de aprovagao do loteamento e ainda enviar d 
AdministragSo relagSo mensal das operagdes realizadas com imdveis. 

Art. 202 — ao contribuinte em ddbito para com a Fazenda Municipal, 
fica vedado em relagao aos drgaos da AdministragSo, direta ou indireta. 

I. receber quantias ou crSditos de qualquer natureza. 

II. participar de licitagdes; 

III. usufruir de beneficio fiscal instituido pela legislagao tnoutSria do 
Municfpio. 

Art. 203 — Fica o Prefeito autonzado a assinar convSnios com 
orgSos municipals, estaduais e federals visando a troca de informagdes, a 
arrecadagao ou fiscalizagSo de tributos. 

Art. 204 — Fica o Prefeito autorizado a baixar decreto sobre os 
pregos publicos para obter o ressarcimento de prestagSo de servigos de 
natureza comercial ou industrial ou de sua atuagSo na organizagao e 
exploragSo de atividades economicas. 

ParSgrafo unico — Os pregos devidos pela utilizagao de bens e 
servigos municipals deverSo serfixados de modo a cobrir os respectivos custos 
e serao reajustados quando se tomarem deficitbrios. 

Art. 205 — A concessao de anistia ou remissao de crbditos 
tributan'os, dA aos contribuintes que tenham recolhido os seus dAbitos em 
tempo hAbil, o direito de ressarcimento relative A diferenga entre o monlante 
pago, corrigido monetariamente, e o beneficio objeto da anistia ou da remissao. 

Art. 206 — A Secretaria de Finangas manterA cadastro fiscal para 
administragao e cobranga dos tributos e pregos publicos municipals e ainda 
disponibilizar ao contribuinte quaisquer informagdes de seu interesse. 

Art. 207 — £ a UFIR — Unidade Fiscal de Referenda — a unidade 
monetAria de conta fiscal de valores relativos a incidencia tributAria, inclusive 
seus crAditos de qualquer natureza do Municlpio de lati. 

Art. 208 — Qualquer modificagSo no campo tributario municipal, 



resultante de legislagSo federal aprovada ate 31 de dezembro do exercicio 
fluente passar& a fazer parts integrants desta Lei, sendo referendada 
posteriormente pelo Poder Legislativo Municipal. 

Art. 209 — Esta Lei terS plena aplicabilidade, independentemente da 
respectiva regulamentagSo. a qua! ser&, oportunamente, institulda pelo Poder 
Executive. 

Art. 210 — Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagSo, mas 
somente ser£ aplicSvel a partir de 10de Janeiro de 2002. 

Prefeitura Municipal de lati, em 19 de dezembro de 2001. 

[O FALCAO 


