CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE IPERÓ

LEI W 050 DE 19 DE DEZEl\!IBRO DE 1.994.
INSITIUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE IPERÓ.

MARCOS ANTONIO TADEU ANDRADE, Prefeito Municipal d" Ip.W, Estado d" São
Paulo, faço <aber que a Câmara lW.unicipal de lpei·ó ap1'0vou " eu <anciono e promulgo a
seguinte Lei:

DISPOSICÕES PRELIMINARES

ARTIGO 1º - O Sistema Tiibutátio do :Município de Ipet"ó é Iegído pela Constituição
Federal, Código Tributário Nacional. Leis complementares e este Código, que institui tributos,
define obrigações principais e acessórias das pessoas a ele sujeitas e regula o procedimento
tnl>utário.
ARTIGO 2' - Compõem o Sistema Tnl>utário do Município:

I - Os Impostos:
a) Sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana- IPTU;
b) Sobre Serviço• de Qualquer Natureza - ISS;
c) Sobre Tranmiissão de Bens Inter-Vtvo5 - ITBI;
d) Sobre Vendas a Va.-ejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos
-IVV;

a) Do exercício do Poder de Polícia Administrativa;
b) De serviços urbanos.

ill - A Conh11mição de Melhmia.
ARTIGO 3º - Os impostos municipais não incidem sobre o patrimônio, renda ou se1-viços:
I- Da União, dos Estados e dos Municípios;
II- Das Autarquias, desde que vinculadas às sms finalidades
ou !IP.las decorrentes;
ill-Dm. Templo,-. de qualqUet" culto;
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~ssenciilis.

IV-Dos partidos políticos e instituições de educação e as>istência social,
obsl!t-vados os •·equisitos estabelecidos no At1igo 14 do Código Ttibutfuio Nacional.
§ 1' - O disposto neste artigo não exclui a atribuição que !Í1?4!!'em as entidades
nele refl!tidas da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte e não
dispensa da pratica de atos assecuratótios do cumptiml!trto das obtigações ltibutávei,- por
terceiros.
§ 2º - As entidades refl!tidas neste artigo estão >Ujeitas ao pagamento de taxas e
da conhibuição de melhoria, re>:salvadas as exceções pi·evisias nesta Lei
ARTIGO 4º - A legislação tributária municipal comp.-eende as Leis, os Decretos e as
Normas Complementares, que vefiem, no todo ou em pilrte, sobre tributos de competênw
municipal.
PARÁG-'RAFO ÚNICO - São normas complementarns das leis e dos decretos:
I - As pottatias, as instmçôes, avisos, ordens de sl!t-viço, pMecl!t·es
normativos e outros atos expedidos pelas autoridades administrativas;
II- As práticas
observadas,
reiteradamente, pelas autotidades
administrativas;
III- Os coovl!tllos que o mumctpto celebi·e com as entidades da
adrnini..«tração direta ou indireta da União, Estados e Municípios.

TITULOI
DA OBRIGACÃO TRIBUTÁRIA.
CAPITULO!
DA INSCRIÇ.\O NO CADASTRO FISCAL

ARTIGO 5• - O cadastro fiscal. que integra os dados cadastrais referl!tttes aos
contribuintes de todos os ttibutos, pode merecer dl!t1omtt1ação e tt·atamento especifico qumdo
assim o requeira a natureza peculiar de cada tributo.

AR.TIGO 6º - Toda pessoa lisica ou jundica sujeita a obtigação tributfula principal,
deverá inscrever-se no cadastro fiscal da Prefeitura, na forma e termos por esta lei determinados.

isenç~o

P.4R..4.G-'RAFO ÚNICO - O recoohecitul!ttlo da imunidade fiscal e a coocessão de
não dispensam o cumprimento da obtigação acessótia pre\>ista neste atfigo.
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ARTIGO 7' - O prazo da inscrição ou de mas alteraçiies é de 30 (trinta) dias a contar do
ato ou fato que a motivou.
PARÁGRAFO ÚNICO - Pode o Poder Executivo, quando julgar c:onveniente,
determinar a renovação da inscrição.
•.<\RTIGO S° - Far-se-á a inscrição ou alterações por declaração do contribuinte ou de seu
representante legal, atravé' de petição, preenchimento de fommlários próprios e apresentaçao de
documentos a critério da Administraçao Municipal, como segue:

: 1' - ÀS EMPRESAS COMERCIAIS J;; OU INDUSTFJAIS E..'1: GERAL, a
documentação exigida para dar entrada na Prefeitw-a juntamente c:om o requerimento é:

! : OBRIGATORlEDADE COMUM
a) requerimento
- completa identilkaçâo do local
- completa identificação do preposto
b) contrato social
c) alvará de autoridade sanitária para indústria ou comércio de
alimentos, farmácia e labo.-atório de análise.
d) D.E.C.A. (Declaração Cadastral)
e) C.G.C.
f) Corpo de Bombeiros (quando for o caso)
g) licença da CETESB de instalação e funcionamento {quando
for o caso)
h) Serviços de inspeção federal (produtos veterinários e
vacinas)
i) Outras exigências ( conforme as caracteristicas do
estabelecimento )
J) Recolhimento da taxa de•~da

!! : .MIÇROEMPRESAS: EM CASO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
a) requerimento
b) declaração de que atende os .-equisitos de microempresa
e) se enquadrar nos requisitos conforme capítulo ill, Seção Vill
desta lei:
d) exigências normais da empresa comercial ou industrial em
geral.

§ 2° - AOS ilIBULANTES É EXIGIDA! SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO:
a) Iequerimento
b) atestado de saúde, a ser renovado anualmente

c) xerox da c.artrura profüs.ionai ou do RG.
d) foto 3x4
e) conta de água ou de luz para prova de residência há mlis de
um ano.
f) dedaraçao da vistoria expedida pela autoridade sanitária no
que se refere à unidade de venda, em caso do comércio de
alimentos, a ser renovada anualmente.

§ 3º - AOS AUTÔNOMOS É EXIGIDO:
I) PROFISSIONAIS LIBERAIS - aqueles com profissão legalmente
regulamentada ou reconhecida:
a) requerimento
b) pt"ova de registro e anuidade do Conselho Regiooal
competente (no caso de Engenheiro Civil e Arquiteto, xerox
da folha de atribuições).
c) xerox de identidade

mPRESTADORES DE SERVIÇO - aqueles QIJl! exercem atividades de
oficio:
a) requerimento
b) xerox de identidade

III) REPRESENTANTES COMERCIAIS - aqueles que exercem
atividades amparados na lei Federal 4886/65.
a) requerimento
b) prova de Registro na CORCESP, com anuidade do exerdcio
c) xerox de iderdídade
1\RTIGO 9·• - Far-se-á a inscrição ou alteraçâo de oficio, após o prazo da inscrição por
dedaraçâo.

§ 1° - Os cootribuintes que efetuarem inscrição com informações falsas, erros
ou omissões, serão equiparados aos que não se inscreveram, podendo ser inscritos de oficio,
aplicando-se as penalidades cabíveis.

ARTIGO 10º - No interesse da Fazenda PUblica e sem que tal fato gere direitos extra
fiscais ao contribuinte, a Prefeitura, para efeito de caractermação da unidade imobiliária para
lançamento do IPTU e Taxas Urbanas poderá coosiderar a situação de fato do bem imóvel,
abstraindo-se a descrição contida no .-espectivo título de propriedade.

',' ARTIGO 11 - O pedido de cancelamento da inscrição será de iniciativa do cootribuinte, e
só será .-ecebido se este estiver em dia com as ob.tigações tn"butárias a que está sujeito.
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§ r - Se o cookibuinte tiv..- débito de tributo>: inerentes à sua atividade
que ultrapassem o e:xerclcio a que se refiram, poderá ter sua inscrição bloqueada de oficio e ficará
impedido ele exercer sua atividade, devendo ser notificado, sem pt·ejuizo de ação fiscal.

§ 2º - A notificação supra determinará prazo de 15 (quinze) dias a
contar ele seu recebimento, para que o cookibuinte proceda à regularização devida.

CAPÍTlJLOil
DO IMPOSTO SOBRE ~PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORL..U. URllA._l'~A: IPIU

DO FATO GERADOR

ARTIGO 11 - O importo sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse ele bem imóvel. construido ou não, localizado na
zona urbana, incluindo-se as zonas de e:xpansão urbana e sítios de recreio do município.
PARÁGRAFO ÚNICO - Comidera-se ocorrido o fato gerador, para todos os
efeitos legilis, em r de ja11eiro de cada a110.
ARTIGO 13 - Zona Urbana, para efeito deste imposto, é aquela fixada por lei, em que
existam, pelo meno>:, 2 (dois) dos seguintes melhorM11entos, construido>: ou mantidos pelo Poder
Público:
I - meio fio ou calçamento, com ca11alizaçlfo ele aguas pluviais;
II - abastecimento de agua;
sistema de esgoto sallitário;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento, para
distribuiçiío domiciliar;
V - escola primaria ou posto de saúde a uma distância rnái<ima de
3(l:rês) quilômetros do imóvel co11Sid.,·ado.

m-

PARÁGRAFO ÚNICO - Também são consideradas Zona Urbana a> áreas
11.-banizáveis 011 de expansão w·bana, constantes ele loteamento aprnvado pelos órgiíos
competentes, destinado à habitação, ao comércio ou à indústria, mesmo que localizada> fora da
zona clefmida no "caput" deste artigo.
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DO SUJEITO PASSIVO

ARTIGO 14 - Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titula.- do domínio
Util, ou o seu possuído.- a qualquer titulo, inclu:ive o promitente comprado.- imitido na posse, os
posseirns, ocupantes ou comodatários de imóveis pertencentes à Unilío, Estados ou Municípios ou
a quaisquer outras pessoas isentas ou imunes.

ARTIGO 15 - .Aplicam-se a este imposto os dispositivos relativos à reSPonsabilidade de
te.-ceirns e sucessorns disciplinados no Código Civil

SECÃOID
DA BASE DE CÁLCULO ;E DA ALÍOUOIA

ARTIGO 16 - A base de cálculo do imposto é o valm· venal do imóvel.
ARTIGO 17 - O valo.- venal do bem imóvel será deter.minado:
I - Tratando-se de prédio, pelo valo.- da construção, obtido através da
multiplicação da área construída pelo valor unitário do metro quadrado equivalente ao tipo e ao
padrão da con.."1rução, aplicados os fato.-es de correção, somado ao valO!' do terreno, ou de sua
parte ideal, obtido nas condições :lixadas no incis.o seguinte;
lI - Tratando-se de terreno, pela multiplicação de sua área pelo v·alor
unitiirio do metro quad<-ado de terreno, aplicados os fato.-es de correção.
PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Executivo podet·á instituir fatores de rnu·eção,
relativos às caracteristicas próprias ou à situação do bem imóYel, que serão aplicados, em
conjunto ou isoladamente, na apuração do valor venal
ARTIGO 18 - Considera-se imóvel constmldo ou prédio, pMa os efeitos deste imposto, o
terreno com as re~pectivas construçõe~ ou edificaçõe~ pertinentes., ainda que apenas parcialmente
constmldas, desde que possam servir pMa uso, habitação, recreio ou exercício de quaisquer outras
atividades, seja qual fo.- sua estrutura, forma. destinação aparente ou dec!Mada,
independentemente da obse.rvãncia às fm·mas de construção, ben1 como da concessão do "babitese".
ARTIGO 19 - Considera-se terreno, para efeito deste imposto, o solo sem benfeitoria ou
edificação, como defmido no adigo anterim·, assim entendido também o terreno que contenha:
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I - construção provisória que possa ser removida sem destruição ou
alte1·ação;
IT - conrtruçiío em ruína, em demolição ou condenada;
m -obra paralisada ou en1 andamento, desde que nâo possa enquadrarse na concertuação de imóvel con.<truído. contida no artigo anterior_
ARTIGO 20 - A apuração do valor venal. para fins de lançamento do Imposto Predial e
Territorial Urbano, será feita conforme as normas e métodos adotados por este Código.

§ 1° - Fazem parte integrante desta lei as tabelas I a V do anexo I, que sedo
publicadas juntamente com a presente lei_

§ 2.° - O valor unitário do metro quadrado de terreno corresponderá:
I - Ao da face de quadra da situação do imóvel;
II - No caso de terrenos com duas ou mais esquinas ou de duas ou mais
frentes, ao do logradouro relativo á frente indicada no titulo de propriedade ou, na falta deste, ao
do logradouro de maio.- valor;
m - ~No caso de terreno encrãv~ado, ao do logradouro corr2spondente à
servidão de passagem.

g3º - Os logradouros ou trecho de !op·adouros que não consta.-em da P'tan!a de
Valores terão seus valores unitários de metro quadrado de terreno fixados pelo Poder Executivo,
obedecendo-se aos limites de valor do mercado imobiliário_
§ 4º - O valm- venal do terreno ;:erá apw·ado multíplicando-;:e a ama do ter.-eno
pelo valor correspondente ao código-planta, de acordo com a "Planta de Valores",código-planta a
ser obtido pela fónnula: (Campo 20 da planilha de cada>tm x 10) + 2000 e pelos fatores de
correção da tabela IT do anexo I. aplicáveis conforme as caraderfrticas dos terrenos.
§ 5° - Quando a área total do terreno for representada por número que contenha
fração de metro quadrado, será considerada aperias a primeira casa decimal, ignorando-se as
demais_
§ 6-' - No calculo do valor venal do terreno no qual emta prédio em condominio,
a área a ser utilizada será a fração ideal correspondente a cada Dilidade autônoma.
§ 7' - A edificação ;:erá enquadrada em unt dos tipos e pad.-ões previstos na
tabela IV do anexo I e seu valor venal re;:ultará da multiplicação da área construída bruta pelo
valor correspondente ao código-planta constante da tabela ill do anexo I, código-planta a ser
obtido atraves da furmula: (Tipo Construção x 10) + 1000 + Class.ilicação (obtida atraves da
T abola IV do Anexo I) , e pelo fatm- de idade aparente constante da Tabela V do Anexo 1
§ S' - A área construida bruta será obtida atraves da mediçâo dos contornos
externos das paredes ou pilares, computando-se também a superfície das sacadas, robertas ou
descobertas, de cada pavimento_
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§ 9' - No caso de coberturas de postos de serviço> e semelhados, será
considet·ada como área constmída a sua projeção vertical sobre o terreno.
§ 10º - No caso de piscina, a área construida será obtida através de medição dos
contornos internos:

de suas: paredes.

§ 11º - Quando a área conslruida bruta for representada por número que
contenha fração de metro quadrado, será considerada apenas a primeira casa decimal, ignorando;e as demai;.
§ 12º - No cálculo da área conslruida bruta das unidades autônomas de prédios
em condomínio, será acrescentada à área privativa de cada unidade a parte correspondente às
áreas comuns, em função de sua quota-parte.

§ 13º - O valor venal do imóvel rnnstrWdo será apurado pela soma do valor do
terreno com o valor da construção, calculados na forma desta lei.
§ 14º - As disposições desta lei são extensivas aos imóveis localizados nas á.-eas
de expansão urbana e sírios de recreio.

ARTIGO 21 - Constituem instrumentos para a apuração da base de cálculo do imPo•to:
a) Planta de Valores de terrenos, estabelecida pelo Poder
Executivo, que indique o valor do metro quadrado dos tenenos em função de ma localização;
b) k. infi>rmações de órgãos técnicos ligados construção civil,
que indiquem o valor do melrn quadcado das conshuções em função dos respectivos tipos;
e) Fatores de coneção, de acordo com a área, localização física,
pedologia e topografia dos terrenos, e fatores de correção, de acordo com o tipo de edilkação e
estado de conservação dos prédios.

a

1\RTIGO 22 - Sem prejuízo da edição da planta de valores, o Poder Executivo atualizará
os valores unitários do metro quadrado de terreno e de construção:
I - Mediante a adoção de índices oficiais de coinção moiietària;

II - Levando-se em conta os equipamentos w--banos e melhorias
decorrentes de obras públicas, recebidos pela área onde se localiz<1 o bem imóvel, ou os preços
conentes do mercado.

ARTIGO 23 - No cálculo do imposto, a alíquota a ser aplicada sobre o valor venal do
imovel será de:
I- 2'H, (doi~ por cento), tratando-se de terreno;

II - 1% (hum por cento}, tratando-se de pt·édin.
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DO LANCA.MENTO

ARTIGO 2.4 - O lançamento do imposto será de oficio e anual, efetuado com base em
elementos cada>trais e tomando-rn em consideraçâo a situação do imóvel em 1° de janei.-o do
exercício a que conesponde o lançamento, ressalvado o previsto no parágrafo único do artigo 12.
desta lei.
~ r - Para efeito de lançamento, as COlli'"ÍrUÇÕes, edificações ou as demolições
oconidas durante o exercicio serão levadas em conúderação a partir do exercício seguinte.

§ 2.º - Para efeito de lançamento, os loteamentos e º'· desmembramentos
legalmeiúe aprnvados pela Prnfeih.u·a sedo levados em considei·ação a paifu· da expedição do
habite-se ou quando fisicamente implantado>.

§ 3º - Para efe.ito de lançamento, será objeto de uma única in>crição:
I - A gleba de terra bruta desprovida de melhoramento, cujo
aproveitameiúo dependa de realizaçâo de obras de armamento ou de urbanização,
II - A quadra indivirn de áreas arruadas.

§ 4º - A

retifk:aç~o

da inscrição ou d2 sua alteração, por iniciativa do próprio

contribuir>..te, quando vise a reduzir ou a excluir o tributo jii lançado, só é admisdvel mediante
comprovação do erro em que se fundamente.
ARTIGO 2.5 - O lançameiúo será efetuado e registrado de oficio com acréscimo, não
cumulativo de 30'% (trinta por cento), em se tratando de imóveis da zona urbana ou das áreas de
expanúío urbana ou urbanciveis ou s1tios de recreio que se caracterizem como:
I - construções ou edificações clandestinas ou em situação de
irregularidade, face os dispositivos do Código de Obras do Município (ou da legislaçiío municipal
perlineiúe às cD11-'1ruções);
II - teinnos de arruameiúos ou loteamentos, subdivisões e aiiexos
irregulares, que não tenham sido aprovados pela Prefeitura; ou
quando sonegados à inscrição.

m-

ARTIGO 2.6 - O lançamento pode.-á ser feito em nome do propiietário, titular do domínio

útil ou possuidor do imóvel a qualquer título.
ARTIGO 2.7 - Far-se-á o lançamento em nome do contribuinte que constar da inscrição
cadastral
PARÁGRAFO "ÚNICO - O lançameiúo será feito:
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I - no caso de condomínio indiviso, em nome de todos, alguns ou de um
só dos condôminos, pelo valor total do tributo;
II - no caso de condomínio diviso, em nome de cada condômino, na
proporção de sua parle pelo ônm do tributo;
no caso de condomínio diviso, com unidades autônomas, em nome
de cada um dos .-espectivos proprietários titulares do domínio útil ou do possuidot- da unidade
autônoma;
IV - no e-aso em que o proprietário é desconhecido, em nome de quem

m-

*"

esteja no u=.o e gozo do ímô-z1el:.
V - no caso de contpi-o.nüsso

de con1p1·a e venda, em :1:1on1e do
promitente vendedor ou do compromi!sário comprador, se este estiver na posse do imóvaj;_
VI - no caso de imóvel objeto de enfiteuse, mufu>to ou fideícomi»·o, em
nome do enfrteuta, do usufrutuário ou do füluciiirio;
VIl - no caso de imóvel sujeito a inventário, em nome do espólio e,
homologada a parti1ha 7 em nome dos :ucessores;

\>'III - no caso de imóvel pertencente à massa falida ou soci•dade em
liquidação.. em nome delas, ma: o:. avisos e notificações serão enviadas ao: seus representante:
l•gais.
ARTIGO 2.S - O lançam•nto do imposto s•i-á distinto, um para cada unidade autônoma,
ainda que contíguas ou vizinhas e de propriedade do mesmo contribuinte.
PARÁGRAFO ÜNICO - Considera-se unidade autônoma a que permite a
ocupação ou utilização privativa, con..'llbrtanciada em um ou mais prédios, e que seu acesso s•
faça independentemente dos demai!, ou igualmente com os demais, por meio de área de acesso
ou circulação comum a todos.
ARTIGO 29 - A Pr•ft>itura notificario o contribuinte do lançamento do IPTU, por
quaisquer dos meios permitidos pela legislação pertinente, com antecedencia mínima de 20 (vinte)
dias da data em que for devido o prim.iro pagamento_
ARTIGO 30 - O lançam•nto • a arr•cadação do IPTU serão feitos atráves do carnê, no
qual ertarão indicados, dentre outros elementos, os valores e os prazos de vencimento.
ARTIGO 31 - O IPTU, exceto nos casos esp•ciais discriminados no artigo seguinte desta
lei, será lançado e arrecadado em até 1O (dez) parcelas, cada uma correspondendo a uma guia de
lançam.nto •specífica.
ARTIGO 32 - ,<\ Pref.itura pod..-á lançar e arrecadar em uma Unica guia de lançamento o
IPTU, nos seguint"' casos especiais:
I - quando se tratai· d• lançamento suplenientar;
II- quando o contribuinte optar pelo pagamento total antes do vencimento da prim•ira pare.ia.
ARTIGO 33 - O contribuinte será notificado do lançamento do tributo no domicilio
tributário, na sua pessoa, na de seu familiar, representante ou preposto.
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§ r - Quando o conkibllÍnte eleger domicilio hibutavel fm·a do ten:itátio do
Município, a notificação far-se-á por via postal registrada, com aviso de recebimento.
§ 2° - Na impossibilidade de se localizar pessoalmente o rujeito passivo, quer
através da entrega pessoal de notificação, quei- através de rua remessa por via postal, com aviso
de recebimento, reportar-se-ão efetivados o lançamento ou as suas alteraçõos, mediante edital
publicado em Ót'gão de imprensa local ou afixado na Prefeifua-a_

ARTIGO 34 - A notificação de lançamento conterá:
I - O nome do sujeito passivo;
II - O valor do hibuto, sua alíquota e ba>e de calculo;
A det1omi11ação do tributo e o exe1·cicio a que se refei-e;
IV - O prazo para recolhimento do hibuto;
V - O rnmprovante, para o órgão fiscal, de recebimento pelo
contribuinte;
VI - O domicilio bibutário do rujeito passivo_

m-

ARTIGO 35 - O lançamento do hibuto não implica em reconhecimento da legitimidade
de propriedade, de domínio útil ou de posse de bem imóvel, nem da regularidade de exercício de
atividade ou da legalidade das comliçõe> do local, instalaçõe;, equipamei1tos ou obras_
ARTIGO 36 - Enquanto não extinto o direito da Fazenda Publica, poderão ser efetuados
lançamentos ornítidos ou viciados por irregularidade ou erro de fato_

SECÃOY
DA ARRECADAC.:\O

ARTIGO 37 - O pagamento do imposto será feito em até 10 (dez) parcelas expressas em
UFM ( ou oulrn índice ou lítulo que venha a subslílui-la), nas épocas e locais detemúnados nos
avisos de lattçamento, observando-se, entre o vencimetlto de uma e de outra prestação, o
intervalo núnimo de 30 (hinta) dias_

§ 1º - O recollúmento da parcela do Imposto Predial e T enitotial Ui-bano e dos
demais tributos que, recaindo sobre o Unóvel, cotn ele tenham. sido lançados, eventualmeute
vencida, quando da distribuição do camê de pagamento, deverá ser feito até 30 (trinta) dias após o
recebimento do camê, pelo índice de atualização vigente da data de pagamento, devendo as
pat-celas vincendil' seren1 recolliidas normalmente, na data dos respectivos vencimentos.
§ 2º - Para o perfeito cont.-ole do recolhimento e melhor otientação do

c.ontribuinte, a repartição competente da Prefeitura, em cati.tnbo p;;uhonizado, anotdfá a data do
vencimettto no verso do avi~o/revibo na fottllil pre\'Ísta no § 1°, antes da rua enlrega_
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ARTIGO 38 - Notificado o contribuinte por qualquer dos meios legais permitidos, não
será dilatado o p.-azo para pagametúo dos tributos ou ap.-esentação de reclamações ou ainda
interposição de recurso!'.! e.."tceto nos casos expressamente previstos em lei

•.\RTIGO 39 - Nenhum recolhimento de tributo será efetuado
cotupetetne guia ou notificação_

>etn

que se expeça a

PARÁG'RAFO "ÚNICO - Nos casos de expedição fraudulenta de guias ou
notificação, re,-ponderão ci:v!, criminal e administrativamente os servidores que os houverem
subscrito ou fomecido_
ARTIGO 40 - Não se procederá contra o contribuinte que tenha agido ou pago tributo de
acordo com decisão administrativa ou judicial tramitada etn julgado, mesmo que, posteriormente,
venha a set· modificada a jw-isprudência_

SECÃOVI
DAS ISENÇÕES

ARTIGO 41 - Desde que cumpiidas as exigencias da leg:is!..çâo, fica iseirto de imposto o
bem imóvel:

I) pertencei1te a particular, quando cedido gi·atuitaineine, etn sua
totalidade, pai-a uso exclusivo da União, dos Estados, do Distrito Fede.-.!, do Mwii.cipio ou de suas
autarquias;
Il) pertencentes a entidade rnlig:iosa de qualque1· culto, quando destinado
a templo, sede, convento, seminário e residência paroquial;

a

III) pertencente à agreifilação desportiva licenciada e filiada Federação
Esportiva Estadual, quando utilizado efetiva e habitualmente no exercício das suas atividades
soctaSS;
IV) pertenceirte ou cedido gi·atuitameirte a sociedade ou instituição sen1
fins lucrativos que se destine a congregar classes patronais ou trabalhadoras com a finalidade de
realizar rua wii.ão, represeirtação, defesa, elevação de seu nível cultural, fisico ou recreativo;
V) pertencente a sociedade civil sein fins lucrativos destinada ao
exercício de atividades culturais~ t·ecreativas ou espmtivas;
VI) declarado de utilidade pública pai-a fins de desapropriação, a partir da
parcela correspondente ao período da arreLadação do tributo em que ocorrer a emissão de posse
ou a ocupação efetiva pelo poder desaprnpriante;
VIT) tombado pelo Mwiicipio, pelo Estado ou pela União_

PAR..4.GR.AFO ÚNICO - A outorga da i•enção não exime o beneficiário do
cumprimeino das obrigaçôes tributárias acessórias consubstaticiadas na Legis!..çâo Municipal_
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ARTIGO 42 - Fica isento do Imposto Predial • T euitorial Urbilllo • das Taxas de
Serviços Urbanos o bt!fl'1 imóvel pertencente a pessoa Compt"ovadamente pobre, que atenda às
seguintes condições:
a) possua um só imóvel;
b) resida nele;
e) tenha renda familiar que não ultrapa.se m:n salário minimo e
meio.

PARÁGRAFO ÚNICO - A isenção de que trata o caput deste artigo dependerá

da apresentação de:
a) .-equerimento
b) certidão do Cartório de Registro de que possue um único
imóv..e1;
e) compmvante da renda familiar.

CAPÍTULOill
DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE Qfü\LQUER NATUREZA - ISS
SECÃO!
DO FATO GERADOR

ARTIGO 43 - O Imposto Sobre Serviço é devido pela prestação de serviços realizados
por empresa ou profissional autônomo, independentt!nlente:

I - da existência de estal>elecimento fixo;
n - do cumprimento de quaisquer OJ<igências legais, regulamentar"' ou administrativas, relativas ao exercício da atividade, sem pt·ejuíz.o das penalidades cabíveis;
do resultado financeiro do e:i::ercicio da atividade;
IV - do pagamento ou não do preço no mesmo mês ou exercício;
V - da habitualidade da prestação de serviços.

m-

ARTIGO 44 - Sujeitam-se ao imposto os >cerviços comtantes. de tabela I anexo Il desta
lei.
ARTIGO 45 - O imposto não incide:
I - nas rupóteses de imúnidade prevista na Constituição F edet·al,
enumeradas no artigo 3º desta lei;
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II - sobre s@tviços prestado~:
a) - em 1·elação de l!nlpl'ego;
b)- por trabalhadores av'lllsos, definidos no Decreto
Federal n' 63.912, de 26 de dezeml,ro de 1.986;
c)- por diretores e membros de Conselhos Consultivos,
Administrativos ou físc-ais de sociedade;

SECÀOII
DO LOCAL DE PRESTACÃO DO SERVIÇO

ARTIGO 46 - Para os efeitos de incidência do imposto, considera-se local da prestação
de serviço:

I - O do estabelecimento prestador;
Il - na falta de estabelecin1ento, ü do donlicilio do prestador;
ill - No caso de constmção cfi.;J, aquele en1 que se efetuar a pt·estação.
ARTIGO 47 - Considera-se também estabeiecimento prestador o local onde são
exercidas, de modo permanente ou temporário, as atividades de prestação de serviço, sendo
itulevantes, para sua cat·acterização, as denontittações de sede, filial, agência, sucUf'sal, escritório

de representação, contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.
ARTIGO 48 - A existência do estabelecimento prestador é indicada pela conjugação,
parcial ou total, dos seguintes elementos:

l - manutenção de pessoal, material, máquinas e eqrnpamentos
necessários à execução dos serviços;

II - esbuh.n·a organizacional ou administrativa;
m -inscriçâo nos ói·gâos prnvidenciários;
IV - indicação como donúcilio fiscal para efeito de outrns bibutos;
V - permanência ou ânimo de permanecer no local, para e>.11loração
econômica da ali\~dade de pt·estação de sen~ços, exteriorizada através da indicação do endernço
em impressos, fomrul.12ios, cot.-espondências, cotitrato de locação do imóvel, propag.anda ou
publicidade, ou em contas de telefotie, de fornecimento de energia elébica ou água em nome do
prestador, seu representante ou preposto.
ARTIGO 49 - A circumtincia do seiviço. pot· sua natureza, ser executado, habitual ou
eventuaknei1te, fora do estabelecimento prestador, não o descaracteriza como estabelecimento
prestador, para efeitos do disposto no artigo 46.
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ARTIGO 50 - São, também, considerados estabelecimentos prestadores os iocais onde
forem executada,; as atividades de prestação de sen-iço de diver;Õ.,, públicas de natureza
itinerante.

DO SUJEITO PASSIVO

ARTIGO 51 - Considera-se prestador de seiviço o profissional autônomo ou a empresa
que exercer, em ca.:áter pemunente ou eventual, quaisquer das ati•>idades da lista da tabela I do
anexo II desta lei.
ARTIGO 52 - Considera-se profissional autônomo pa>:a efeitu de incidência e pagamenfu
deste imposto. o contribuinte que executar a prestaçâo de seiviço, pessoalmente, com auxilio de
terceiros, empregados ou não, com ou sem estabelecimento fü<:o.

P ARAG'RAFO UNICO - Não pei·derá a condição de profissional autonomo, o
contribuinte que possuir até dois empregados.

ARTIGO 53 - O profissional autônomo. quando utilizar mais de dois empregados, a
qualquer título, na execução de afo>iâade inerente à sua categoria profissional, fica equipa.:ado à
pessoa jurídica para efeito de pagamento do imposto.

ARTIGO 54 - Considera-se empresa, pa.:a os efeitos de incidência e pagamento deste
imposto, toda pessoa jurídica que exercer atividade econômica de prestação de serviços, a ela
equipa>:ando-se as sociedades de fatu, e as finnas indi•>iduais da mesma natureza.

ARTIGO 55 - As empresas de prestação de seiviço que desempenharem mais de uma
ati\>Ídade classificada na lista de sen>Íços, estão sujeitas ao lutai do imposto que 1-esultar dos
diversos enquadrantentos aplicáveis.

ARTIGO '.'6 - Na hipótese de ser.>Íços pi-estados por pi·ofissionais autônon10!'
enquadráveis etll mais de um dos ítens da lista de :;ei-viços~ o imposto sera calcubdo mediante
aplicação da alíquota mais elevada.

ARTIGO 57 - O propriet.1110 do imóvel, o dono da obt-. e o empi·eiteiro são responsáveis
pelo pagamento do imposto, solidailamente con1 o contribuinte, em relação aos setviços de
construção civil e congêneres que lhes forem prestados, sem a documentação fiscal
correspondente ou sem prova de pagamento do imposto de\>Ído pelo prestadm· de ser.>Íço.
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ARTIGO 58 - Será responsável pela retenção e recolhimento do imposto a empresa que
se utilizar de serviços de terceiro quando:
I - o prestador de serviço não emifu fatura, nota liscal ou outro
documento exigido pela adn:únistt-ação;
1I - o prestador do serviço não apresentar comprovante de inscrição ou
documento probatório de imunidade ou isenção.

§ 1' - A fonte pagadora deverá dar ao conllibuinte o comprovante de retenção a
que se refere este artigo:
§ 2º - No verso da guia correspondente .ao recolhimento, o prestador de serviço
decla.-a.-ii o nome do usuário dos serviços, endereço e a natu.-.za de sua atividade.

_ARTIGO 59 - As pe:s:soas :lhieas ou jn!.id!cas benefkiada! por regime d.e

Í!11!M!ida!k
1

on

isenção tributárias, sujeitam-se às obrigações previstas nesta seção, sob pena de suspensão ou
perda do benefício.

SECÃOIV
DA BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA

ARTIGO 60 - A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para efeito de cobrança do imposto, considerar-se-á
como preço do serviço a receita bruta a ele CD!Tespondente, sem nenhuma deduçJío.
ARTIGO 61 - O imposto será calculado aplicando-se as alíquotas da tabela I do anexo II
desta lei aos respectivos preços cobrados pela prestação de serviços apurados mensalmente.

·----------ARTIGO 62 - Com exceção ao disposto nos artigos 60 e 61, o imposto será calculado:
I - Quando a prestação de serviço ocorrer sob a forma de tt-abalho
pessoal do contribuinte autônomo ou equiparado, cobrar-se-á o Imposto pelos valores anuais da
tabela II do anexo II desta le.i, sem se levar em conta a importância paga a titulo de remuneração
do tt-abalho prnfissional do prestadm· de serviço;
n - Quando a prestação de sen-iço a que se refere os itens 1, 4, 7, 24,
51, 87, 88, 89, 90 e 91 da lista da tabela Ido anexo II desta lei forem prestados por sociedades,
estas ficarão sujeitas ao imposto calculado anualmente na forma do Inciso I deste artigo,
multiplicado pelo número de profissionais habilitados que sejam sócios, empregados ou não, que
prestem sen>iços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pesrnal pelos
serviços executados., nos. termos. da lei, ap:lic·ãvel ao exercício de sua profissão;
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Qumdo 05 serviços forem prestados por barbeiros, cabelereiros,
tnanicufes, alfaiates, c:o.stureü-os, faxineiros"; j.auiineiros, mototistas de táxi, o imposto será
calculado anualmente na forma do Inciso I deste artigo, multiplicados pelo número de profissionais
que participam diretamente da execução do serviço prestado;
N - Qumdo da prestação dos serviços a que se referem os íntens 31, 32
e 34 da lista da tabela I do anexo II desta lei, o Imposto será calculado rnbre o pi·eço do serviço,
deduzidas as parcelas correspondentes:
a) Áo vaior dos materiais fornecidos peio prestador de serviços;
b) Ao valor das sub-1m1pi·eítada; já tributadas pelo imposto.
PARÁGRAFO ÚNICO - Quando a prestação de s!!l'viço pot· prnfüsionais
autónomos não se enquadrar no disposto nos artigos 51 e 52. e seu parágrafo único desta leí, o
Imposto te.-á como base de cálculo o preço do sen~ço, aplicando-se a aliquota prnvista pai·a a
atividade exercida .
.ARTIGO 63 - Nos casos de declaração de preços notoriamente inferiores ao; vigentes no
mercado de t.-abalho local, a Administração, sem pcejuizo das coniinações cabivei;, poderá:
I- Apurá-los, diante dos dados ou elementos em poder do sujeito passivo;
II - Arbitrá-los.
ARTIGO 64 - O preço do serviço poderá ser arbitrado, mediante processo regular e sem
prejuízo das penas c:abíveis~ nos seguinte~ caso~:
I - Quando ;e apurar fraude, rnnegação ou omis;ão, ou se o contribuinte
embaraçar o exame dos livros e demais elementos do documentário fiscal necessario ao
lançamento e fiscalização do tributo;
II - Qumdo o contribuinte não apresentar sua guia de recolhimento e não
efetuar o pagaiuento do in1posto no prazo legal;
Quando o contribuinte não possuic ou tiver ocorrido a perda ou
ext..rav~o de livros, documentos, talonários de notas fiscais, formulários ou quaisquer outros
elementos do documentário fiscal, exigidos pela legislação tributária municipal

m-

~ 1º - Para o arbitramento do preço do serviço serão considerados, entre outro'
elementos, os índices, os lançamentos de estabelecimento; semelhantes, a natureE.a do serviço
pre;.tado, o valor das instalações e equipamentos do contribuinte, sua localização, a retirada dos
sócios, o nÚt11ero de empregados e seus salát-ios.;

§ 2° - Nas hipóteses previstas neste artigo, a base de cákulo ;erá arb.itrada
mens.a1mente em valor Wo inferior à soma das seguintes parceias:
I - Valor das matérias-primas, combustiveís

e outros materiais

e:on:sumidos ou aplicados duraaite o mês;

II - Total dos salários pago; durmte o mê;;
ID - Total de hono,.;1iios de diretores e da; retiradas de propiietários,
sócios ou gerente= durante o mês:
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IV - Aluguel mensal do imóvel e das mi.quinas ou equipamentos, ou,
quando próprios, 1~·i. (hum por cento) do valor venal do imóvel e dos equipamento•;
V - Total das despesas com fornecimento de água, luz, telefone e demais
encargos mensais e obrigatórios do contribuinte.

SECÃOY
DO L'\NCAMENTO E DA ARREC.ADACÃO

ARTIGO 65 - Pmceder-se-á ao lançamento por homologação.

PARÁGRAFO ÚNICO - Como excessão, o lançamento será de oficio, sem
prejuízo de qualquer pena cabível, nos •eguintes casos:

I - Quando a guia de recolhimento não for apresentada no prazo
disciplinado na legislação tributária;
II - Quando ocorrei· quaisquer das hipóteses previstas nos at1igos 63 e 64
desta lei;
Quai1do se tratar das atividades do adigo 62, incisos l, II e
desta
lei, que se sujeitam às alíquotas fixas, cakuladas com base na Unidade Físcal do Município ou em
qualquer outco título que venha a substituí-la .

m-

m

•<\RTIGO 66 - Os conki1mintes subordinados ao lançatnento por homologação deverão
i"ecollief o Unposto conespondeüte aos sêi·viços: pt·estados etit cada n1ês -"~encido, tnedi.ih'lte o
preenchimento de guias especiais, independente de qualquer aviso ou notificação, até o dia 15
(quinze) do tw!s subsequente ao vencimento.
ARTIGO 67 - É facultado ao Executivo, tendo em vista as peculiaridades de cada
setviço, adotar outra forma de recolhimento do Imposto, detenninando que se faça
antecipadamente, prestação por prestação, por estimativa em relação aos sen~ços de cada mês, ou
mediante regime especial, respeitado, afwal, o preço do serviço.
ARTIGO 68 - Os conllibuintes que desempenham atividades constattles no at1igo 61,
incisos I, II e
desta lei devei·ão .-.colher o imposto con-espondente aos serviços prestados no
exei·cicio em até 10 (dez) parcelas expressas em UFM (Unidade Fiscal do l\futiicípio) ou qualquer
título oficial que vetma a substituí-la.

m

§ 1
Quando a
guardará a proporcionalidade.
<)

-

afu.~dade

tiver :Uúcio

110

cut"So do ax.et·cicio7 o cecolbimento

§ 2º - Tratat1do-se de conbibuinte que pague o Imposto Sobt·e Sen~ço de
Qualquer Natureza mediante alíquota fixa, e que já tenha pago o valor con-espondente ao periodo
de licença médica, ser-lhe-á devolvi.da a quantia con·espondente, mediante requerimento do
interessado, com comprovante oficial.

18

ARTIGO 69 - O regime de recolhimento por antecipação sera aplicaoo nos rnsos do item
57 da lifta de se.i-.~ços da tahela I do anexo II, desta lei, desde que a prestação de serviço ;eja
eventual ou descontínua.
ARTIGO 70 - Quando o volume, nahlreza ou modalidade da prestação do serviço
aconselhai· tratamento fiscal maif adequaoo, a hase de cálculo pode.t·á se.i· fixada por estimativa, a
critério da adminis'.ração, observadas as seguintes normas:

I - Com ba:e em informações do:. seus sujeitos pass.P..~os e em elementos
informativos, inclusive estudos de órgãos públicos e entidades de classe di.-etamente vinculados à
afu~dade, será estimaoo pela autoridade administrativa o valor provável das operações tributáveis
e de imposto total a recolher no exerckio ou períooo;
II - O mootante do imposto assim estimaoo será parcelaoo para
recolhimento em até 10 (dez) prestações mensaif dentro de mesmo ano, convertidas em UFM: ou
qualquer outro título que venha a substitui-la.
Findo o período para a qual se fez a estimativa ou deixanoo o
sistema de ser aplicado por qualquer motivo, ou a qualquer tempo, serão apurados o preço real
oos serviços e o mOtitante do imposto efetivamente devioo pelo sujeito passivo 110 período
considerado, respondendo este pela diferença ou tendo direito à restituição do excesso pago,
conforme o r:aso;
IV - Verificada qualquer diferença entre o mOtitante recolhido por
estimativa e o apw·ado, será ela:

m-

a)- Recolhida dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data de encerramento de períooo coosideraoo, independentemente de qualquer iniciativa fiscal,
quando favorávei ao fisco~
b)- Restituída e compensada
mediante requerimento do
contribuinte, após o término do exercício ou período de apliução de sistema, quai1do favorável
ao contribuinte.

§ 1° - O enquad.-amento do sujeito passivo no regime de estimativa, a critério da
administração, poderá ser feito individualmente, por categoria de estabelecimento ou por grupos
de atividade.

§ 2º - A aplicação do regime de estimativa poderá ser suspensa a qualquer te.tt1po,
mesmo não finde o exercicio ou período, a critério da administração, seja de mooo geral,
individual, ou quanto a qualquer categoria de estabelecimento, grupo ou setor de atividade.
§ 3º - A administração poderá rever O! valores estimados para determinado
exen:kio ou período e, :se for o r:a:so, reajustar as prestações :subsequentes à revisão.

§ 4º - Na lúpótese d• o conttibuinte sonegai· ou destruir documentos necessátios à
fixação de estimativa, esta será arbitrada se..-r1 prejuízo de outras penalidades.

e

ARTIGO 71 - Nos casos dos itens 31 e 32. da lista de serviços indispensável a exíbiçao
da prnva de recolhimento do hihuto devido, be.in como da documentação fiscal, nos atos da
expedição do habite-se, número, alvará de demolição e reforma, e de aprovação de arruamentos e
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loteamentos, nos casos em que estes forem exigidos pela legislação pertinente às con_ojruções e
política wbanist.ica do Municipio.

§ 1º - Al'!tes da expedição dos documentos referjdos no "caput" deste artigo, o
conlribuinte deverá e:xihir todas as notas de serviços concernentes obra, quer as que tenham sido
por ele própsio emitidas, quer as que tenham sido, se for o caso, pelos sub-etnpreiteiros, a fun de
que esses elementos sej= con..'i-ontados tom os constantes da pauta fiscal, elaborada pela
Administração.

a

§ P - Caso se constate que o imposto i·ecolhido não atinge o mínimo fixado na
pauta referida no parágrafo anterior, será obrigado o conlribuinte a recolher a diferença que se
apurat·, sem o que, não Jhe serão fon1ec-idos os documentos referidos no "caput" deste .artigo.

ARTIGO 72 - Ficaiá dispettSado do pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza, o conlribuinte que comprovar mediante perícia do 1NSS estar impossibilitado de exercer
suas atividades normais pelo mesmo prazo.
ARTIGO 73 - O prazo pai·a homologação do cálculo do contribuinte nos casos de
lançamento por homologação é de até 5 (cinco) anos, contados da data do pagamento do imposto.

§ 1º - Para os contribuintes sujeitos ao previsto no "caput" deste attigo que
vetibam a iniciar ou encetTar a prestação de Ferviços durante o exercicio financeiro, o lançamet:tl:o
será proporcional
§ 2.° - Quando a atividade tiver inicio no curso do exercício 'erá recolhido no ato
da inscrição no cadaFtrn fiscal

ARTIGO 74 - Em se tratando de serviço autooômo, o imposto será lançado em nome do
contribuinte, levando-se em conta os dados ou elementos do cadastro fiscal

§ l' - O lançamento considerar-se-á regularmente notificado ao sujeito passivo
com a entrega do aviso, no domidlio tributário, ao contribuinte responsável, representante ou
empregado.
§ 2º - Na impossibilidade, em duas tentativas, de entrega do aviso a qualquer das
pessoas referidas no parágrafo anterior, ou no caso de recusa de FeD recebimento por patte
daquelas, a notificação far-50-á por edital.

SECÃOIV
DA ESCRITtll'u-\CAO E DO DOCUMENT..\RIO FISCAL
ARTIGO 75 - O conttibuinte do imposto, caracterizado como empresa, fica
obrigado a:
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I - manhrr em uso escrita fücal destinada ao registro das serviços
prestadas, ainda que não tributáveis;
Il - emitir notas fiscais de serviços ou outro documento admitido pela
Administração, por ocasião da prestação dos serviços.
ARTIGO 76 - O Poder Exernlivo poderá defini.- os modelos de livros, notas fiscais e

de.mais dacumentos a serem obrigatoriamente utilizadas pelo contribuinte, devendo a escrituração
fiscal ser mantida em cada um das 5eus estabelecimentos ou, na falta destes, em seu domicílio.

§ 1' - O;: livrns e documentos fiscais deverão ser devidamente fonnalizadas, nas
condições e prazos regulamentares.
§ 2° - Os livros e documentos fiscais, que são de e:xibição obrigatória a
fiscalização, não podem ser retirados do estabelecimento ou do donücílio do contribuinte, salvo
nos casos expressamente previstos em regulamento.

§ 3' - A autoridade administrativa, por despacho fundamentado e tendo-se em
vista a natureza do sen'iço prestado, poderá obrigar a manutenção de detemünados livros
especiais ou autorizar a sua dispensa e permitir a emissão e utilização de notas e documentos
especiais.
ARTIGO 77 - Sendo insalisfatórios os m.;os normais de fiscalização, o Pod.,· Executivo
poderá exigir a adoção de instrumentos ou documentos espeeiais necessários à perf.;ia apuração
do5 serviços prestados, da receita auferida e do imposto devido.
ARTIGO 78 - Deverão sei· eJ<ibidos obtigatoriamente, quando solicitados pela
fiscalização, os seguintes livros e documentos fiscais:
I - lIVRO DIÁRIO, na forma prevista pela legislação federal;
Il - lIVRO CAIXA, que especifiqne a origem e a natureza das receitas;
ID-NOTAS FISCAIS de prestação de serviços com numeraçiío
consecutiva, em que conste a Razão Social da Empresa, seu endereço e a especific:ação e valor
dos serviços prestados.
PARÁGRAFO ÚNICO - A nota fiscal prevista neste artigo poderá ser substituida
por cupom de máquina registradora, no caso de serviços prestados à pessoa tisica.

SECÃOVIl
DAS ISENCÕES

ARTIGO 79 - Desde que cumpridas as exigências da legislação, ficam isentos do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza os serviços:
a) pi·estados por engraxates ambulantes;
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b) prertados por ertabeiecimentos parbcular"' de ensino de
qualquer nalun>za, l•em como por associações cu!tm·ais que prnmovam cursos com cobranças de
taxas ou mensalidades, desde que mantenham bolsas de estudo para ahmos desprovidos de
recr..-sos, não podendo tais bolsas ser em nóruero inferior a 3% (três por cento) do total de alunos
matriculados;
e) de dive.-sões públicas, consistentes em espetáculos
desporfu,os, sem venda de ingi-essos, pules cru talões de aposta, ou em jogos e e:xibiçõ"'
competitivas, realizadas entre associações ou conjuntos;
d) de espetác-u!os circenses;
e) de dive.rsõos públicas, com fins beneficentes, ou considerados
de intere»e da comunidade pelo órgão de Educação e Cultura do Município ou órgão similar;
f) das estações de rádio~emissoras e jornais;
g) das casas de caridade, das sociedade> de rncorro mútuo e
estabelecimentos de fins hwumitários e assistênciais ;em finalidade lucrativa;
h) prestados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estafütita
(IBGE) no exercício da atividade de recenseamento.
ARTIGO 80 - Ficam isentas do Imposto Sohre Serviços de Qualquet· Natureza (ISS) as
construções edificadas conforme plantas populares ou croqui' fornecidos gratuitamente pela
l\funicipalidade.

SECÃOVIII
MICROEMPRESAS - ISENCÃO E RECONHECIMENIO

ARTIGO 81 - Fica assegurado à microetnpresa, nos tetmos desta lei, ti-atamento
diferenciado, simplificado e favorecido no campo tributário .
•<\RTIGO 82 - Serão reconhecidas como miccoempresa no âmbito do MmÚcipio, as
empresas e linuas indi.,~duais e prestadores de s~ço, que obtiverem no ano receita brnta ignal
ou ütferiw· ao valor not-ninal de 2.000 UFM, tomando-se po.- referência o valor da UTh:I em
ianeiro do exet-.:ício fiscal, ou de qualquer outm título que venha a subslituí-!a.
§ 1º - As empresas, fu-mas imfü~duais e prestadores de setviço poderão ser
1·econhecidos como mic-roempresas no ano que ü:llciarem as atividades, desde que a estüuativa de
sua receita btuta, até o final do exet·cicio, seja igual ou Íllfutior ao fuuite de que fl·ata o "caput"
deste artigo, reduzida propMcionahne:nte ao númeco de meses a decon·ea-, totnando-se por
.-.f..-ência o valor da UFM em janeiro do próprio ano ou de qualquer outro título que venha a
substituí-la.

§ 2c - Quando a en1pi·esa individual ou pcestadores de serviços ttiiciaren:1 suas
atividades em um exerc-ício e pleitearem o reconhecimento de sua condição de n:llcrnempresa
somente no seguinte, o limite de que trata o "caput" deste artigo será reduzido proporcionalmente
ao número de meses decorridos entre o ÜIÍcio das alividades e 31 de dezembco do mesmo ano.

ARTIGO S3 - Não se inclui no regime desta lei a empresa:
a)- Cons1iluida sob a forma de soc-iedade por ações;
b)- Em que o titular ou sócio seja pessoa jucídica ou, ainda,
pe!"soa füica domiciliada no exterior;
e)- Cujo titular:- sócio ou respee:tivo cônjuge:- participe em mais
de 5% (cinco por cento) do capital de outra empresa, desde que a receita bruta anual das
empresas interligadas ultrapasse o limite fixado no artigo at:1terior;
d)- Que participe do capital de oulra pessoa jurídica, salvo se tal
se der em função de investimento proveniente de incmtivos fiscais auferidos antes da vigê!1cia
desta lei~
e)- Qne realiu operações ou preste serviços relativos a:

1) impoitação;
2) compra e vmda, loteamento, incorporação, locação

e administração de imõveis;
3) execução por administração, empreitada ou
suhempreitada, de constmção civil;
4) armazmamento ou depóúto de bens de terceiros~
5) câmhio, seguros e distribuição de títulos e valores
imobiliários;
6) msino de qualquer gi·au e natui·eza;
7) publicidade ou propaganda; e
S) diversões publicas.

ARTIGO 84 - As empresas e firmas individuai,- que forem reconhecidas pelo Mw:llcípio
como microempresas, ficam isentas do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS - até
quando a sua receita bruta anual niio exceder o valor nominal de 2.000 llFM, tomando-se como
referência o valor dessa unidade fiscal em janeiro de cada ano ou de qualquer outro titnlo que
venha a substitui-la.

§ 1º - Para as empresas e firmas individuais qne forem reconhecidas como
microempresas no ano em que iniciarem suas atividades, o limite de qne trata o "caput" deste
artigo será reduzido proporcionalmente, na fotma do parági·afo 1º do a1tigo 82.
§ 2:1 - Quando a receita bruta cb microempt"esa ultrapassar1 no exerdcio, os
limites de que trata este artigo, cessara automaticamente a ismção fiscal para o periodo restante
do ano, devendo sru· recolhido o imposto relativo ao excesso;
§ 3;. - Quando a receita efetiva obtida no primeiro ano, como microempresa,
assim reconhecida nos tennos do § 1° do artigo 82, ultrapassar o limite fixado, automaticamente
ocorrerá o des011quadramento, devendo a empresa ou foma individual recolher o valor integral
do imposto do exercício, ate o dia 15 (quinze) do primeiro mês subsequente, sem incidência, no
caso, de jucos e multa.
ARTIGO 85 - As empresas ou firmas individuais que deixai em de preenclier, a qualquer
tempo., os requisitos para o seu enquadramento nesta lei., deverão comunic:ar o fato à
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Municipalidade, no prazo de 30 (trinta) dias, contando da data da respectiva ocorrência, ficando
imediatamente sujoitas ao recoll:ümento do ISS rnb.-e os fatos gerado.-es que vierem a ocorrer após
a circunstância que tiver motivado o de;enquadramento.

ARTIGO 86 - Pa1·a os efoitos de recotJhecimento da n:ücroemp..-esa, entende-se como
receita bruta a totalidade das receitas de todos os estabelecimentos do contnlminte, prestadores ou
não de serviços, situados ou não no Munil':ipio, inclnsive as não operacionais, sem quaisquer
deduçõe;, me;mo as pennitidas para recolhimento do ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer
Natu.-e.za.

ARTIGO 87 - As n:ücroempresas ficam dispensadas da escrituração de livros fücais, mas
sujoita; à en:üssão de nota fiscal, que podei·á s..- simplificada.

ARTIGO 88 - As n:ücroempresas deverão remet..- até o dia 15 (quinze) do primo.iro mês
de cada semestre civil, à Prefeitw·a Mm:ücipal, a declaração sobre o valor da 1·ecoita b.-uta me11'al
no período anterior_

ARTIGO 39 - As infrações ao

di~posto

nesta lei sujeita1·ão o contrihuinte às seguintes

penalidades:
I - Multa de 60 (sessenta) vezes o valor da UFM para os que prestarem
declarações falsas ou inexata; à Mwncipalidade, enquadrando-se ou mantendo-;e, as;im,
indevidamente, no regime desta lei, exigindo-se-lhes cumulativamente, se não recolhido no prazo,
o ISS, acrescido de multa pw:ütiva, de valor em UFM ou qualquer outra ntulo que venha a
substitul-la, equivalente ao do total do imposto devido, além da anulação do reconhecimento
como n:ücroemp.-esa e imediato desenquadt·amento.
II - Multa de 60 (sessenta) vezes o valor da UFM ou de qualquer outro
títn!o q!Y.! venha a substittJí-la para os q!Y.! deiurem de prestar as declarações exigidas pelo artigo
88 ou, para os que on:ütirem, em qualquer declaração, elementos que implicariam no seu
desenquadramento do regime desta lei.
ill - Multa de 30 (trinta) vezes o valor da UFM ou de Qllillquer oulro
titulo que venha a sub;títui-la para os que extraviacem ou, por qualquer razão, deixarem de
apresentar os talões de nota fisc.al, quando ;.olicitados.
IV - :Multa de valor em UFM ou qualquer outro título que venha a
substituí-la igual ao do total do imposto devido, para os que dei.i:arem de recolher o tributo no
prazo estipulado no parágrafo 3º do arl. 84 desta lei.

ARTIGO 90 - Aplicam-se às n:ücroernpresas, no que couber, as demais normas da
legislação que disciplina o ISSQN - Imposto Sobre Sen·iço de Qualquer Nat!B'eza.
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C.APÍTIJLO IV
DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISS.4.0 DE BENS IMÓVEIS - IT.BI

DO FATO GERADOR

ARTIGO 91 - O imposto sobre transmissão

"inter-v~1,..os"

de bem imóveis tem como fato

gerador:

I - .a tr.ansmissâo "iutei·-vivos'\ .a qualquer titulo., por ato onei·oso:
a)- de bens imóveis;
b)- de direitos reais rnbre bens imóveis.
Il - a cessão de direitos relativos à aqui>ição de bens imóveis.
PARÁGRAFO ÚNICO - Consideram-se bens imóveis, para efeito de incidência,
aqueles definidos na Lei Civil, quer por natureza, quer pOt" acessão lísica.
SEC.4.0;g
DA NÃO INCIDÊNCIA
ARTIGO 92 - O imposto não incide:
I - Soln·e a lrammissão de bens ou direitos incruporados ao pahimôruo
de pessoas jurídicas em realização de capital;
Il - Sobre a h"ansmissão de bens ou direitos decotnntes de fusão,
incorporação, cisão ou extinção de pessoa juridica;
Quando o adquirente ou sujeito passivo ti·atar-se de entidade
religiosa e ou entidade beneficente estabelecida no Município e em afa~dade ininterrupta hà mais
de 5 (cinco) anos .

m-

.ARTIGO 93 - O disposto nos incisos I e Il do artigo anterior não se aplica quando o
adquirente tiver como atividade preponderante a comp.-a e venda desses bens ou direitos, a sua
locação ou arrendatnento n1e1·ca11til
§ 1º - Considera-se carach!rizada a prepottderância quando dentro de um peúodo
determinado pelos 2 (dois) ..nos anteriores e pelos 2 (dois) anos subsequentes à aquisiçâo, a
receita operacional do adquirente cruresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) proveniente
de transações imobiliárias.
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§ 2." - A apuração da porcentagem levará em conta o reajuste monetárjc desde o
mils de competência da .-.ceita até o mês da n·ansação_
§ 3º - Se o adquirente .iniciar ou encerrar a atividade de que trata este attigo, de
forma a impossibilitar a verificação de preponderância prescrita no parágrafo 1º deste artigo, o
pei·íodo a ser con~idet·ado se limitará peias: épocas de inicio':> de encerramento ou an1bas:_
§ 4º - Quando a tranm:iissão de bens ou direitos for feita juntamente com a
totalidade do patrimônio do alienante, não se considera caracterizada a preponderância deste
artigo.

DO SUJEITO PASSIVO

ARTIGO 94 - Conltibuinte do imposto é o adquii·ente dos bens ou direitos transmitidos.
ARTIGO 95 - São solidii1ios na obrigação principal:
I - O 1t-ansmite11te de bens e direitos;
II - Os tabeliões, escrivães e demais serventuarios de oficio pei·.urte os
atos que iutetviet"et:U.

SECÂOIV
DA BASE DE CÁLC-'ULO E ALÍQUOTA
ARTIGO % - A base de cálculo do Imposto e o valor real pactuado no negócio juridico
ou direitos adquiridos, constantes do documento de n-anmlissão ou cessão, não podendo,
contudo, ser inferior ao valor venal do imóvel
ARTIGO 97 - O valor venal não poderá ser inferior aquele apurado por planta generica
de valores imobiliários, devidamente reajustados monetariamente até o mês em que ocorrer a
transação_

§ 1º - O valor de terra nua dos imóvej, rurais cadastrados 110 INCRA fica
estipulado, para fins deste imposto. em 1-2-00 UF.M, ou qualquer on!Yo título que ven.1ii! a
substitui-la, por hectare.
§ 2º - A retificação do valor venal, mediante planta genérica de valores,
corresponderá à retificação do montante devido do jmposto, se cabível
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ARTIGO 98 - Em raso de divida proveniente do Sistema Financeiro de Habitação o saldo
financeiro sl!t·á deduzido do valor venal para aplicação das alíquotas.

ARTIGO 99 - O valoi· w.íuimo ...ão sofrerá dedução de qualquer parcela a título do uso,
usufruto, nua-propriedade, enfitueso, domínio direto ou qualquer outro.
PARÁGRAFO ÚNICO - Em raso do consolidação de propriedade, será deduzido
o valoi· dos dir.;tc.s já úihutados, moootariamente cotrigidos.
ARTIGO 100 - Na ausêuc-ia de corrospomlênc-ia na plama de valores, a autoridade
administrativa competente arbitrará o valor mínimo de úibutação, com base uos critérios ger;ij,; da
planta e outros tecuicameute rncol1hecidos
engel1haria de avaliações, i·essalvando-se o dirnito
da avaliação contraditória por parte do sujeito passivo, apre,;entada no prazo e forma
regulamentar.

"ª

ARTIGO 101 - Para cálculo do imposto sl!t·iío aplicadas

ª' seguintes alíquotas:

I - Nas transmíssões compreendidas"º Sistema Nac-ional da Habitação:
a)- Sobre o valor efetivamente financiado: 0,5% (zero vii-gula
cinco por conto);
b)- Sobre o vaior restante: 2% (dois por cento);
II - De~ transmissões: 2% (dois por cento).

DO LANü\MENTO

ARTIGO 102 - O lançamento será por homologação, ficando o sujeito passivo obrigado a
recolher o declarar antecipadamente o Imposto, mediante o documento rogu!aml!t1tar:
I - No ato da transmissâo se por instrumento público;
II - 30 (trinta) dias após o ato de tran,;míssão, se por instrumento
particular, termo judicial ou trânsito em julgado do sentmça.
PA.."R..ÁGRAFO llNICO - Em caso de 1>ferecirnento de emhargos, o prazo de
pagammto será cootado após a sentença transitada em julgado que os rejeitar, com os acréscimo,;
o penalidades cal-..ív.;s.

--,~

~

.·

SECÀOVI
DA AfUlFC,IDACÃO

ARTIGO 103 - O imposto sobre tnnsmissão "inte.--\'ivos" a qu..!quet· título, por ato
oneroso, de bens itnóveis pot· natureza ou acessão física e de direitos 1eais: sobi·e imóveis 7 exceto
de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição, será arrecadado mediante guia, segundo
modelo aprovado pela Admitlis!.-ação.
PAR.ÁG"RAFO ÚNICO - O recolhimento se.-á efetuado em agências bancárias
autorizadas pela Pcefeitut-a.
ARTIGO 104 - Nas transnlissão "intel"-\'Ívos", os tabeliães ou escrivães que tiverem de
iawar instrumeutos, termos ou escrituras, preencherão as guias para o pagamento do imposto e
transcreverão literalmente o respectivo recibo no instrumento, termo ou escritura.
§ 1º - As guias set·ão e:xpedidas, ainda que se h·ate de caso de isençao ou não
incidência, devendo ser assinadas pelos serventuários que as emitirem e pelo conhibuii1te.
§ 2° - Quando se tratar de transmissão poi· instrumento patticuLu·, as guias set·ão
p2·eencmdas e assinadas pelo c021tribuinte.

§ 3° - A primeira via e o respectivo recibo de recolhimento do imposto
acon.'Pauhaâío os pimeiros !rnmlados dos ins!mmentos, escrituras ou tenuos aludidos neste
artigo.
ARTIGO 105 - O contribuinte que se julgar favo.-ecido pela aplicação da alíquota prnvista
no inciso I do artigo lOldesta lei, devet·á apresentar· requerimento inslruÍdo com prova de que a
transmissão está c!Hllpreendida no S.N.H. - Sistema Nacional de Habitação.

SEÇÃO VII
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E FISCALIZAÇÃO

.<\RTIGO 106 - Compete privativamente aos cargos com função de consiituil· e fiscalizar
o credito tributário, nos termos desta lei, a fiscalização do imposto • o lançamento de oficio das
diferenças apuradas, ju11tar11eute c0211 as penalidades cabíveis.
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ARTIGO 107 - Os serventuários de justiça não praticarão quaisquer ates atinentes. a seu
oficio., nos instrumentos públicos ou padiculMe:s relacionados com a transmissão de bens itnóveis
ou de direitos a eles relativos, sem a prova do pagamento do imposto.
PARÁGRAFO ÚNICO - Em qualquer caso de incidência será o conhecimento
obrigatoriamente transcrito na esr:titu.-a ou documento.

ARTIGO 108 - Os serventuários de ju.<tíça estão obrigados a facultar aos encarregados da
íí:calização municipai o exame., em c:as-tfuio, dos livro:, autos e papéis que interesse:m .à
arrecadação do imposto.

ARTIGO 109 - Os tabeliões estão ol>tigados a, no prazo de 15 (quinze) dias dos atos
praticados, comunicar todos os atos translativos de domínio imobiliário, identificando-'° o objeto
da transaçâo, nome das partes e demais elementos necessários ao cadastro imobiliário municipal.

DAS PENALIDADES

ARTIGO 11O - Ftca o conttibuinte sujeito às seguintes penalidades:
a)- Pela ausência de dedMação de operações ttibutáveis, ou por
declaração a menor, 50% (cinquenta pm· cento) sobt·e o valor nâo declarado, cotrigido
monetariamente.
b)- Se os fatos descritos na alínea anterior decorrem de crime de
sonegação, confotme cot1ceitua a Lei Fedei-a!, a multa será de 200% (duzentos por cento),
independente das prnvidências penais.
e)- Sempre que omissas ou não mere~am fé as declarações feitas
pelo contribuinte ou pelo tem;irn legahuente obrigado, mediante processo regular, a Adrniuistrnção
Pública poderá aroitrar o valm· i-.ferido no artígo 96 desta lei, não cabendo atbitt-amento se o valm·
venal do ÍnlÓvel constai· de avaliação contt-aditória, administt-ativa ou judicial

CAPITULO V

DO IMPOSTO SOBRE VENDA ~ VAREJO DE COMBUS1ÍVEIS ÚQUIDOS ,!';
GASOSOS - IVV

DO FATO GERADOR
ARTIGO lil - O imposto sobre venda a vacejo de combustíveis liquidas e gasosos tem como fato gerador a operação de venda a varejo de combustíveis liquidas e gasosos.
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PARÁGRAFO ÚNICO
quantidade efetuadas ao consumidor final.

Consideram-se a va.-ejo as vendas de qualquer

ARTIGO 112 - O imposto não incide sobre a vencia de óleo diesel.

DO SUJEITO PASSIVO

ARTIGO 113 - Contribuinte é qualquer pessoa füica ou jurídica, que realize operação de
venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos.
PARÁGRAFO ÚNICO - Inclui-se entre conttibuintes do imposto:
I - A coopei·ativa;
Il -A sociedade civil, de fim eco21ômico ou :não, que explore
estabelecimento que vetida combustíveis liquidos e gasosos a va.-ejo;
ill - Os órgãos da Admini,-tração Pública, as entidades da Administração
Indireta e as Fundações instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público que pratiquem operação de
venda a varejo de combustíveis liquidos e gasosos;

IV - A co21cessionária ou permissionátia de seiviço público.
ARTIGO 114 - Considera-se conhibuinte autônomo:
I - Cada estabelecimento comercial, industtial ou distribuidor,
permanente ou temporário;

II - Veiculo ulilizado no comércio ambulante.
ARTIGO 115 - Poderá ser airibuída a condição de responsávei ao produtor, industtiai,
distribuidor ou comerciante atacadista, quanto ao imposto devido pelo vendedor varejista.
PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o responsável e o conbibuinte estejam situados
em municipios divei·sos, a subsliiuição depende.-á de convênio entre as unidades interessadas.

SECÃOID
DA ESCRITURAÇÃO E DOCUMENTARIO FISCAL

ARTIGO 116 - O Contribuinte dever~ manter a escrituração de livros para controle de
e.nt.-ada e saída dos combustíveis líquidos, com caracterislicas que demonstrem com clareza o
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movimento diário, podendo sM uhlizado para cumprunento das obrigaçoes fiscais o mapa de
controle ofici.11 exigido pelo Conselho Nacional de Petróleo - CNP.
PARÁGRAFO ÚNICO - Quando os documentos esliverem fora do
estabelecimento do contrjbuinte, e forem solicitados pela fiscalizaçíío, devMão sM apresentados no
prazo de 02- (dms) dias, e o desateudimento implicará na aplicação do disposto no Inciso I do
artigo 12-1, desta lei
ARTIGO 117 - Fica dispensada a emi;são de nota fiscal exdnsivamente para o
cumprimento desta lei, mantendo-se aquela que estiver o contribuinte obrigado a emitir, para a
mesma venda, a nível de governo estadual e federal.

SECÃOIV
DA BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA

ARTIGO 118 - A ha.e de cálculo do imposto é o valor da opeução de venda a vat·ejo.
ARTIGO 119 - A alíquota do Imposto é de 1% (hum por cento).

SECÃOY
DO LANCAl\.fENTO E DA ARRECADAÇÃO

ARTIGO 120 - O lançatnento será poi· hoinologação e o recolhimento do imposto a que
se refere o artigo 156, inciso ill da Constituição Federal e o artigo 111 desta lei, deverá ser
efetuado nas agências bat1cárias autoiizadas até o dia 15 do mês subsequente ao do faturamento,
através de formulário próprio, correspondente às Yendas efetuadas.

DAS PENALIDADES

ARTIGO 12-1 - O descumprimento da; obrigações principal e acessória, apurado
mediante proce;so administrativo, fica sujeito às seguintes penalidades:
I - Ao contrihuinte que perder, extraviar, atrasar ou rasurar a oscrituração
de livros ou documentos fiscais será imposta multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do
valor do imposto devido, em UFM ou qualqnM título que venha a suhstitui-la.

31

Il - Ao contribuinte que cometer fraude ou sonegação será imposta multa
equivalente a 2007ó (duzeuto por cento) do valm- do iniposto devido, r:on-igiôo 1uotteta1-ian1Mte.
ill - Ao atacadista que, solicitado, deixar de reter o imposto devido sera
imposta a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do imposto dev~do, em UFM ou outm
título que venha a substituí-la.
N - No cm1cur:o de infrações, as penalidades sei·ão aplicadas
conjuntamente, unia para cada infraçao, ainda que arroladas no mesmo dispositivo legal.
V - Falta de eri.Ússão de documentos fiscais - multa de 100% (cetn por
cento) do valor do imposto devido, em l1FM ou 01dro título que venha a substituí-la.
VI - Na reincidência, a infração será punida com o dobro da penalidade,
e, a cada re-=wcidência subsequente, aplicar-se-á multa correspondente à re-=dlcidência anterior.
PARÁ GRAFO ÚNICO - Iniciado o procedimento para exigência do crédito
tributi11io, o conbihuinte gozará da redução de 50% (cinquenta por cento) da multa, se liquidar o
crédito lributário no prazo fixado na intímação, e de 30% (trinta por cento) quando, proferida
decisiío administratíva de primei.-a instância, o crédito exigido fot· pago detrtro do prazo em que
caberia interposição do recurso.

DA ESTIMATIVA

ARTIGO 122 - Quando o volume das vendas a varejo aconselhar tratamento fiscal mais
adequado, o iniposto poderá s..- fixado por esfunafiva, a critétio da Fazenda Municipal,
observadas as seguintes nom1as, baseadas em:

I - informações fornecidas pelo contribuinte e em outros elementos
. infunnafivos, inclusive estudos de órgãos públicos e entidades de classe dicetamente vinculados à
atí,~dade;

Il - valor das matérias primas e oub-os materiais cousumidos;
total dos salários pagos;
IV - total da ret11m1ernção dos diretores, propiietários, sócios ou

m-

gMentes;

V - total das despesas de água, luz, força e telefone;

VI - aluguel do imóvel• das máqui;ias e equipamentos utilizados, ou 1%
(hum por cento) do valo1· desses betJS, se

fotl!tll

próp1ios;

VII - 1·esultado de outros estabe1ecin1e11tos siluilaces.

§ 1" - O montante do imposto assim estimado será parcelado para recolhimento
ein pi·estações n1ens:ais conígidas 111011etaiiat11ente.

§ 2º - Findo o período fixado pela administração, para o qual se fez a estimativa,
ou deixando o sistema de ser aplicado, por qualquer motivo, ou a qualquer ten1po, será apurado o
valor objetívo das vettdas e varejo e o montante do iniposto efetivamente devido pelo conbibuinte
no penodo cousiderado.
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§ 3º - Verificada qua1quet" diferença ent.-e o montante recolludo e o apw-ado, será
ela:
I - recolhida dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
notificação, conigida 1noneta1iamente;

II - restituida, mediante requerimento do contribuinte, a ser apresentado
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, rnntados da data do etKem1me1rto ou Hssação da adoção do
sistema, corrigida monetariamerrte.
§ 4º - O enquadramerrto do conlnlminte no regime de estimativa, a critério da
Lançat.loria do Mu!'.!icípio, poderá sei- feito individn31mente e: pO!" c·ategoria de ertalle!ecimento.
~ 5º - A aplicaç·ao do 1·egime de estimativa podet·á ser suspensa a quatque.- tempo,
mesmo não tendo findado o exercício ou periodo, a critério da Lançadoria do :1-,funicipio, seja de
modo geral, individua! ou quanto a qualquer categoria de estabelecimento.

§ 6' - A antotidade fiscal poderá rever os valores estimados para deteroiinado
exercício ou período e, !e for o ca::o, reajustar .as prestações subsequentes à revisâo.

ARTIGO 12.3 - Feito o enquadramento do contribuinte no regime de estimativa, ou
quando da revi,;-ão dos valores, o setor competente notificá-lo-á do "quantum" do bibulo fixado e
da importância das parcelas a serem mensalmente recolhidas.
ARTIGO 12.4 - O contribuinte enquadrado nesse regime será comunicado, ficando-lhe
.-erntvado o direito de reclamação, no prazo de 20 (vilrte) dias, contado,;- do recebimerrto da
comunicação.

DO ARBITRAMENTO
ARTIGO 125 - Será arbitrado o valor do imposto, mediante processo regular, nos
seguintes casoE':

I - quando se apw·at· fraude, sonegação ou onussão, ou se o conbit>uinte
embaraçar o exame de livros ou dornmentos necessários ao lançamento e à fiscalização do
tributo, ou se não estiver inscrito no cadastro fiscal;'
II - quando o contribuinte não apresentar sua guia de recolhimento e não
efetuai· o pagatnerrto do imposto no p.-;100 legai;
quando o contribuinte não possuir os livros, documentos, talonarios
de notas fiscais e fonnulários mgidos;
IV - quando o resultado obtido pelo corrtribuinte for economicamerrte
Ít1exp1·e,;-sivo, quando for difícil a apw-ação do valor ou quando a venda a varejo tiver caráter·
transitcirio ou instável

m-
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§ 1° - Para o arbitramento do valor da venda a varejo será cOtl!.iderado, dentre
oulrns elementos ou indícios, o Lmçamento de estabelecimentos semelhantes, a natureza da
mercadoria, o valor das instalações e equipamentos do contribuinte, sua localização, a
remuneração dos sócios, o nllrnero de en1pregados e seus satários.
§ 2º - Nos casos de atbitramento do valor das vendas a vat·ejo para os
contribuintes a que se refere este artigo~ a soma das vendas a varejo, em cada mês, não o poderá
s~ inferior à doE" valOf"es das Eeguintes p.arce1as refe.rentes an mês conridecado:

I ~ va101· d.as tnatérias primas e outros :tnateiiais c.misumidos;
II - total dos salários pagos;
m -total da remuneração dos diretores proprietários, ;ócios ou gerentes;
IV - total das despesas de água, luz, força e telefone;
V - aluguel do imóvel e das máquinas e equipamentos utilizados para
prestação de serviços, ou 1% (hum por cento) do valor de'5es bens, se forem próprios.

SECÃOIX
DA FISCALIZAC.fo

ARTIGO 126 - Por ocasião de confei-ê11cia do estoque do estabelecime11to do
coutribuinte, será tolerada diferettça a menor, no percentual de até 2% (dois por cettto), tat1to
para a gasolina como para o álcool.

CAPÍTULO VI
DAS TA.'ú\S DECORRENTES DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

AD:MINISTRATIVA

SECAOI
DO FATO GERADOR E DO CAMPO DE INCIDÊNCIA

ARTIGO 127 - As taxas de lice11ça tem como fato gei·ador o exei·cicio regular do poder
de policia administrativa do mrmi.cipio.

§ 1º - Considera-se poder de policia a ati,~dade da Administração Pública que,
limitando ou discipli11attdo dU-eito, interesse ou liberdade, i·egula a pratica de ato ou abstettção de
fato, em razão do interesse público concernente às segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à
lranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos du-eitos individuais e coletivos.
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§ 2:' - O poder de policia administratica ser~ exercido em relaçao a quaisquer
atividades, luu·ativas ou não, • a quaisquer atos, a ,;erem respectivamente exercidos ou praticados
no tl!fritório do Mnnicipío, dependentes, nos tl!ffilos desta lei, de prévio licenciamento da
Prefoitma.
ARTIGO 128 - As taxas de licença serão devida; para:
I - Localizaçio;
II - 1.ocalização para exploração de Recursos Minerais;
m - Funcionamento;
IV - Funcionamento em horário especial;
V - Publicidade;
VI - Execução de obras particulares;
VII - Abate de animais quando fora do matadouro municipal
VIlI- Ocupação de áreas em vias e logradouros públicos;

SEC.ÃO!!
DO SUJEITO PASSIVO

ARTIGO 129 - ContribllÍnte das taxas de licença é a pessoa fisica ou jurídica interessada
no exerckio das atividades descritas no artigo anterior ou na pr~ca de atos sujeito=. ao poder de
polícia admttúst.-atíva do Município.
PARÁGRAFO ÚNICO - O contribuinte, mediante petição escrita, ou formulário
a criterio da autoridade competente, deverá solicitar a licença para o exerci cio de afu~dades ou
p.-.ítica de atos a que se .-.fere este attígo, instruindo o pedido com todos os elementos e
informaçôes necessárias a comprovar sua pretensão.

SECÃOID
DA BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS
ARTIGO 130 - As taxas de licença serão cobradas em conformidade com as tabelas I, Il,
Ill, IV, V, VI e VII do anexo m desta lei.

SECÃOIV
DO LANÇAMENTO E DA ARRECADAÇÃO

ARTIGO 131 - As taxas de licença suborcliriam-se à modalidade do lançamento de oficio,
res=.atvadas as exceções previstas ne:sta lei
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ARTIGO 132 - As taxas de licença serão arrecadadas antes do início das atividades ou da
prática dos atos sujeitos ao poder· de polícia, ressalvadas as hipóteses para as quais erta lei ordenar
outras formas de arrecadação.
§ 1º - As taxas de licmça podem ser lançadas isoladamente ou em conjunto com
outt·os hibutos, se pos.:ível, suas dos avisos/:recibos deves-ão constat·, 01.,rigatm:iamente, a indicação

dos t!lementos distintos de cada tributo e os respectr;os valores.
§ 2° - Nos casos de lançammto de oficio, proceder-se-à à notificação de
confom:Hdade com o disposto no artigo 33 desta lei, na pessoa do contribuinte, respousável,
represmtante ou empregado.

SECÃOY
DA TAXA. DE LICENÇA PARA LOCA.LIZAC.:iO

ARTIGO 133 - Qua!quei· pessoa fisica ou juridica que se dedique à produção agropercuátia, à indústria, ao contércio, às operações fmanc:eiras, à prestação de serviços, ou às
atividades similares em caráter permanente ou temporário, só poderá instalar-se ou iniciar suas
atividades mediante prévia licença da P.-efuitura e pagamento da Taxa de Licença para
Localização.
§ 1'" - Considera-se temporária a atividade que é exercida em determinados
periodos descontiimos do ano, especialmente durante festi\>i.dades ou comemorações, etn
:Ít1stalações precárias ou removíveis, como balcões 1 n1esas e similares, assin1 conto em veiculas.
~ 2' - A Taxa de Llcl!nÇa para Localização também é devida pelos depósitos
fechados destinados à guarda de mei·cadorias.

ARTIGO 134 - A Licença para Localização será concedi.da desde que as condi.ções de
l:Hgiene, segurança ·e localização de estabelecimentos sejam adequadas à espécie de atividade a sec
execcida, e sob condição de qne sna construção seja compatível com a política w·banislica do
Mooicipio.
PARÁG'R.AFO "ÚNICO - Será obrigatória nova licença toda vez que ocorrerem
modificações nas cai-.cteristicas do estabelecimento.
•.\RTIGO 135 - Contribuinte da taxa é a pessoa f1sica ou jurídica que explore qualquer
atividade em estabelecimento sujeito à fiscalização .
•.\RTIGO 136 - A taxa será calculada de confom:Hdade com o ramo da
contribuinte, expt·esso na tabela l do anexo m, desta lei

afü~dade

do

P.<\K4.GK·ff0 Ú!\lICO - No caso de atividades múltiplas, exercidas no mesmo
estabelecimento e pelo mesmo contribuinte, haverá o pagamento de uma única taxa, calculada e
devida, levando-se em consideração a atividade sujeita a maior ônus fiscal.
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ARTIGO 137 - A taxa será lançada

l!ül

nome do conbibuinte, com base nos dados do

cadastro fiscal

ARTIGO 138 - O contribuinte é obrigado a comunicar à Prefeitma, dentro de 20 (vinte)
dias, qualquer alteração contratual ou cadastral que venha a ocorrer, medi.ante apresentação de
dommento idôneo.
ARTIGO ü9 - A taxa de localização é m.iica e será arrecadada de uma so vez., antes do
1Wcto das atividades ou da p>·ática dos atos sujeitos ao poder de polícia administrativa do
Mimicipio, sendo renovada apenas em caso de alteração de local ou atividade.

SEC.foVI
DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO NA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
MINERAIS

ARTIGO 140 - Qualquer pessoa lisica ou jurídica interessada na exploração de recursos
minerais, só pode.-á instalar-se ou iniciar suas atividades mediante pcévia licença da Pt·efeih.u·a e
pagamento da taxa de licença para localização, independentemente das demais exigências legais de
âmbito fede.-al.
ARTIGO 141 - A licença para localização na exploração de recw-sos :111U1era1s será
concedida desde que o interessado se submeta as condições impostas pela lei federal e
regulamentos do DNPNI que disciplinam a atividade.
ARTIGO 142 - Contribuinte da taxa é a pessoa lisica ou juridica que explore 1·ecursos
minerais no mwllcipio.

ARTIGO 143 - A taxa será calculada de confomüdade com a tabela 1I do anexo 1II desta
lei.

ARTIGO 144 - A taxa será lançada em nome do contribuinte, com base nos dados do
cadastro fiscal.

ARTIGO 145 - A taxa será anual e recolhida em ate 10 (dez) parcelas mensais expressas
em UFM ou outrn título que venha a substituí-la.
P.4RÁGRAFO ÚNICO - Quando a atividade tiver início no cw-so do exercício, a
taxa serà cobrada pcopoi·cionalmente.

ARTIGO 146 - Set·á cassada a licença, independetJtetnetlte de nolificação, quando
houver:
I - extração por jateamento;
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.iI - •>cavações no leito dos curso,; d' agua, nos taludes ribeirinhos;
ffi - alterações fiO n:~gilne das águas., :na flora .. fia Íauna Oll obt"aS de a:tte
e:xistente::.
ARTIGO i47 - O contribuinte e obrigado a comunicar à Prefeitura, dentro de 20 (Vinte)
ilia;, qualqueJ- alteração contratual ou cadastt-al que venha ocorrer, mediante ap.-esentaçiio de
documento idôneo.

DA TAXA DE LICENÇA PARA Fll"NCIONAMENTO

ARTIGO 148 - Qualquer peswa ffrica ou jurídica que se dedique à indústria, ao
ã:s operaçOes financeiras .. à prestação de serviços ou a ativ.idade:: similares., só pode.rã
iniciar suas atividades, em caráter permanente on temporâtio, mediante pnivia licença da
Prefeitura_
comércio~

§ 1º - Considera-se temporária a atividade que é exercida em determinados
peJiodo; descontínuos do ano, especialmente dm·ante f.,,tividades ou comemoraçoe;, em
instalações precãrias ou removíveis, c:omo balcões, barracas, mesa e ::imilare:: .. assim como em
veiculas_

§ 2' - A taxa de licença pa.-a funcionameJ1to taml1em é devida pelo; depósito;
fechados destinados à guarda de mercadorias_
ARTIGO 149 - A licença ;.erá válida para o exercic-io em que for concedida, ficando
Enjeita à .renovação no exet"cicio seguinte.
PARÁGRAFO ÚNICO - Será exigida renovação de licença sempre que houver
mudança de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou
transfeJ-ência de local.
ARTIGO 150 - Contribuinte da taxa é a pessoa fisica ou jurídica interessada no exercício
de atividade ou na prática de ato; ;ujeitos ao poder de polícia administrativa do município, cuja
fiscalização não seja de competência de outro órgão ou podeJ-_
ARTIGO 151 - A taxa de licença para funcionamento é anual e será calculada de acm·do
com a tabela I do anexo ill desta lei
PARAGRAFO llNICO - No caso de atividades rnilltiplas exercidas no mesmo
estabelec1mento e pelo mesmo contribuinte, haverá o pagamento de uma única taxa, calculada e
dei,~da, levando-se em con=ideração a atividade sujeita ao maior ônns fiscal.
ARTIGO 152 - A taxa será lançada em nome do contribuinte, com base nos dados do
cadastro fücal.
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§ 1º
propo.n:ionalm.ente.

-

Se o início da atividade se der no curso do exercício, a taxa será cobrada

§ 2' - Nos exercícios subsequentes ao do inicio de mas atividades, o contribuinte
a que .e refere este artigo pagará a taxa de licença correspondente em até 10 (dei) parcelas
exp.-essas em L'F.M ou em qualquer outm título que venha a substitui-la.

ARTIGO 153 - O Contribuinte é obrigado a comunicar à Prefeitura, dentro de 20 (vinte_)
dias, qualquer alteraçiío contratual ou cadastral, mediante apresentação cie documento icioneo.

SECÂOVIIl

DA TA."XA DE LICENÇA PARA FUNL10NAMENTO EM HOR.ARIO ESPECIAL

ARTIGO 154 - QualqueJ· pe'5oa fisica ou jw·idica que pretenda manter abeJio
estabelecimento fora dos horarios normais de funcionamento, sujeita-se à taxa de licença para
funcionamento em horário especial (T.L.F.H.E._).

§ 1º - Esta licença só seJ·á concedida com a fiel observância da Legíslaçiio
Federal, Estadual e Municipal e especialmente, ela pertinente à segurança, à sande, e ao sossego
público, operando-se o imediato cancelamento em casos de infração.
~

2° - Compete ao Poder fuecutivo fixar a extensão do horário especial.

.A..RTIGO 1.55 - A lir:ença de que tfata este artigo não será concedida aos ertabeler:ime.ntos
que não estejam licenciados para funcionamento em horário normal.
PARÁ GRAFO ÚNICO - O hor.iirio normal ele funcionamento será de 2' a 6' feira
das 08:00 as 18:00 hs e, aos sábados, elas 08:00 às 13:00 hs.
ARTIGO 156 - Nas vésperas das comemorações de datas especiais, o comércio em geral
poderá permanecer aberto até as 22:00 horas, independente de licença especial.
ARTIGO 157 - A criterio excluúvo eia Administraçao Municipal e sempre que convier ao
interesse público., a licença concedi.da será limitada aos respectivos hoi·.ãrios':' suspensa
temporariamente ou cancelada.
ARTIGO 158 - Não estão sujeitos a limite de horário e pagamento desta taxa os
hospitais, as casas de saúde e repouso, as clinicas':' os p1·onto-:oc:on:·o:, as farmácias .. a: drogatia: e
os contribuintes que operam exclusivamente com lubrificantes e combustiveis.
ARTIGO 159 - Contribuinte da ta:xa é o proprietário ou o possuidor a qualquer titulo de
estabelecimento cujo fw1cionameuto se esteJ1der além do 110.-ário normal.
ARTIGO 160 - A taxa será cakulada de acordo com a tabela
lançada em nome do contribuinte com base nos dados do cadastro fiscal.
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m do

anexo

m e será

~ 1' - Se o início da atividade se dei- no cw·so do exercício, a taxa será cob.-ada
proporcionalmente.
§ 2º - Nn::s: ~"'len:itios ~.J.ll:S:eQl.J.entes ao c..10 ID!r.io de :s:!las: atividades: a taxa Eefá
paga em até 10 (deJ<) parcelas., expressas em UF.M ou em qualquer outro titulo que venha a
substitui-la.
§ 3° - A renovação de licença será anual, mediante requerimento.

DA TAXA DE LICENÇA PARA PUBLIÇIDADE

ARTIGO 161 - A taxa de publicidade é devida pela vigilância ou fiscalização do Poder
Público, a que se submete qualquer pessoa fisica ou jurídica, quanto .iis nonuas de boa utilização
de meios de publicidade em vias, logradouros públicos e locais deles visíveis ou de acesso ao
público.
ARTIGO 162 - A taxa ttão é devida por.
a) Dizeres exclusivamente relativos à propaganda eleitoral,
política, atividade sindical, culto religioso e a atividade da Administração Pública.
b) Dizeres refei·entes a festas, exposições ou caiupanbas,
promovidas em beneficio de instituições de educaçâo e assistência social;
e) Dizeres no interior de casas de diversões, quando se refiram,
exd:mivamente, aos divertimentos exploi·ados;
interioi· de estab.,lecimentos come.-ciais,
d) Dizeres no
industriais, de prestação de serviços e sttnilares, quando se retiram, exclusivatnente, aos bens
negociados pela empresa;
e) Tabuletas indicativas
de hospitais, casas de saúde,
ambulatórios e pronto-socorros e congênece, sitios, granjasr chácaitas e fazendas, esctltórios de
engenheiros, ai·quitetos ou profissionais .-esponsáveis pelo projeto e execução de obras, quando
nos locais desta;
f) Attúitcios publicados em jornais, 11!vistas ou catálogos e os
n·ansmitidos através de radio e t..1e,~são;
g) Anúncios localizados no interior do recinto de entidades sem
fins lucrativos.
ARTIGO 163 - A mudança d" local do anúncio devMá set· precedida de comutticaçâo à
autoridade competente, para efeito de incidência da taxa .
•4RTIGO 164 - Contribuinte da taxa é a pessoa fisica ou jmidica, sujeita à v:igilância ou
fiscalização do Podet· Público, no que refüre à publicidade.
ARTIGO 165 - Respondem pelo pagamento da taxa todas as pessoas às quais a
publicidade aproveita, dit·eta ou indit·etamet1te, desde que a tenham auto1:izado.
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ARTIGO 166 - A taxa sera calculada de acmdo com a tabela IV do anexo m desta lei
ARTIGO 167 - Não havendo, na tabela, especificação pMa determinada publicidade, a
taxa será calculada, a c:ritério da Administração, pelo item que guai·dar maim identidade de
cMacteristicas, sendo. na dúvida enlre dois ou mais ítens, adotado o de maim valm.
ARTIGO 168 - O lançamento será de oficio, anual, inclusive nos casos de omissiío ou
erro, do contribuinte, sem prejuiz-0 das penalidades ou comitlações cabíveis, e poderá ser pago em
até 10 (dez) pMcelas expressas em UFM ou em qualquer outro título que venha a substituí-la.
ARTIGO 169 - A fixação ou instalação de meios de propaganda ou publicidade e
instalação de setas indicativas dependerão de prévia licença da Prefeitura Munic-ipal.
§ 1• - São cotlsiderado; meio; de propaganda ou publicidade os cattazes, avisos,
programas, anúncios, quadros, paineis. letreiros e outros quaisquer veículos de publicidade, a
serem afixados ou pintados, exclwda a propaganda eleitm.al, na forma de lei que a regula.
~ 2º - Somente poderâo requerer a licença a que se refe.-e o caput deste artigo as
pessoas físicas ou juridicas que:

a) estejam cadastradas na Prefeitura Municipal;
b) estejam em ordem com as obrigações legais exigjdas pelo
Município.
ARTIGO 170 - O pedido de cadastramento deverá ser feito através de requerirnetlto
endereçado ao Prefeito MutJicipal, cotJterá o número de cada;tro do requeretJte jUtJto à P.-efeitura
e será instruído por:
I - Determinação precisa do local ou locais da instalação;
II - Tipos, características, cores e dimemões dos meios de publicidade.
ARTIGO 171 - É vedado, no anímcio, o emprego de fwmas ou expressões que aludam à
sinalização especifica de trârisito_
ARTIGO ln - Os múncios deverão ser esteticamente adequados ao ambiente onde
afixados e apresentar bom acabamento em todo o seu conjlltlto.
PARÁGRAFO ÚNICO - A e;lrutura de su;tentação do ammcio deve1·á sei·
confeccionada com material e detalhes e"1rutmais adequados à sua estabilidade.

ARTIGO 173 - Os meios de publicidade instalados sem licença da Prefeitura l\furucipal
~erão retirados pela me:s:na.

ARTIGO 174 - É vedada a fixaçiío de meio de propaganda ou publicidade em •dificios •
praças pll.blicas, vias, calçadas, árvores, postes, muros tapume;, locais próximos às edificações e
n1onwnenfos coosiderados bens cultue.ai:, locais de p.reservação atnbientat en1 curvas ou
1
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cruzamento= pengosos,. em iocai= d.e vaior pai=agistico~ tanto urh.ano como rural nos
entronc:an1entos rodoviár.ioE e nos cruzan1entos com rodovias ou fer.roviaE.

PARÁGRAFO ·üNICO • É re55aJ:i,ada a afixação de me.io5 de publicidade ou
propaganda em edifício5 particulares e demais locais nlío comtantes deste artigo, mediante a
concessão de licença municipal.
ARTIGO 175 · A instalaçâo das ;etas indicativas niio será pennitida: nos louis de
preservação ambiental, ou seja. prÓJ<imo às edificações e monumentos tomiderados bens
culturais; em rodovias e fert·ovias~ em cut,.ras ou ctuz.an1entos petlgosos; en1 locais de valof
paisagístico, tanto urbano como rural.
ARTIGO 176 · Nos locais pennitidos para instalação das setas indicativas será colocado
apenas um apoio Y,oste) no qual será fixada uma ou mais seta;.
ARTIGO 177 · A manutençiio das setas indicativas e me.ios de publicidade será de
respomabilidade única do cadastrado, devendo as mesmas apresentar perfeitos sinais de
conservação; caso contr.átio, serão retiradas pela Prefeitura Municipal
ARTIGO 178 · Os responsáveis pelos meios de publicidade responderão por quaisquer
prejuízos causados às vias pública=, à= calçadas, ao= edificios ou a terceiros.

ARTIGO 179 · A infração ao disposto nesta lei acarretará a imposição de multa à pessoa
füica ou jurídica intere55ada no objeto da publicidade, de 50 (cinquenta) a 100 (cem) U:FM: º"
qualquer outro título que venha a sub;tituí-la, por publicidade ou propaganda afixada5.

SECfo;l!;
DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS

ARTIGO 180 • A taxa de licença para execução de obras é devida pelo exame e
verificação compulsória de projetos, pela fiscalização do Poder Público a que se submete qualque1·
pessoa quanto à estética urbana e às 11ormas 1-elativas à seg-ürança, lligi1me e saúde pública ou pela
realização de ob.-as particulares no Municipio.
ARTIGO 181 · Esta taxa abrange a construção, reconstrução, reforma, acféscimo ou
demolição de predios e a execução de arruamentos, desmembramentos, loteamentos, subdivisões
e anexação de h!trenos e quaisquer outras obi·as ou modificações em imóveis pat1iculares.
PARÁGRAFO ÚNICO · Nenhuma das obras referidas neste artigo poderá ser
iniciada sem prévio pedido de licença ;; o pagamento da taxa, operdildo-se o im;;diato ;;;·n\;argo da
obra em caso de infração.
ARTIGO 182 · Esta taxa nlío incide sobre:
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I - A consb11Ção de muro;, quando no alinhamento de via pública e de
passeios, quando elo tipo aprovado pela Prefeitura;
Il - A limpeza ou pjntura, externa ou interna, ele ediíkios, casas, muros
ou grades;

m-

A consbllÇiío de barracões destinados à guarda de materiais de
obras já licenciada;, demolíveis apó; o término da obra;
IV - A construção de propriedade da União:- Estados e 1-áunicipio e suas
respectivas autarquias, mesmo quando se tratar de execução através de terceiros, sob empreitada.
V - As construçiies de e;tádios de;tinados a competições e prática de
qualquer modalidade esportiva.
ARTIGO 183 - Contribuinte é a pessoa fíúca ou juridica intere;sada na realização das
ob1·as sujeitas ao licenciamento ou à fiscalização do Poder Público
ARTIGO 184 - A licença tecá o periodo de validade fixado em 06 (seis) meses paxa o
inicio da obra.
PARAGRAFO ÚNICO - Fmdo o periodo de validade da licença, sem e;tar
inic-iada a obra, o contribuinte é obrigado a renová-la, mediante o pagamento de nova taxa.
ARTIGO 185 - A taxa será calculada de acoi·do com a tabela V do anexo III, desta lei.
PARÁGRAFO llNICO - Ocorrendo substituição do projeto, a taxa será cakulada
sobre a diferença de área de construção apurada, em relação ao projeto anteriormente aprovado.
ARTIGO 186 - No taso de abandono do pedido ou se o despacho for desfavorável, a
taxa será devida pela metade e arrecadada r:le uma só vez.
ARTIGO 187 - A taxa será arrecadada na entrada do requerimento de concessão da
licença.
§ 1º - Para a execução de obras de ilfl'Uamento ou loteamento, a tilY.a poderá ser
paga da seguinte forma:

I - 50% (cinquenta por cento) do seu valor na entrada do requerimento;
II- 5~/o (c-inquenta por cento) em até 06 (seis) pat-celas mensais,
consecutivas, expressas em D™, ou em qualquer outro título que venha a substitui-la,
correspondendo a primeira com a retirada do projeto aprovado.
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§ Y - A faita de pagamento de quaiquer parceia no prazo fixado implicara no
vencimento total do débito, com a imediata execução e suspensâo da licença até o pagamento
total.

DA TA.XA DE LICENÇA PARA ABATE DE ANIMAIS FORA DO MATADOURO
MUNICIPAL

ARTIGO 188 - O abate de animais destinado ao consumo público quando feito fora do
:Matadouro Municipal,
sãnitMQ .

so

será permitido mediilfite lirnnça da Prefeitura, precedida de .inspeção

•<\RTIGO 189 - A taxa tem como fato gerador a .inspeçao sanitária de que trata o artigo
anterior, desde que verificada a não exi..<:tência de fiscalização federal ou estadual.
ARTIGO 190 - Couttibuitúe da taxa é a pessoa fisica ou jw-ídica .interessada no abate de
anímiiis fora do matadouro municipal.
ARTIGO 191 - A taxa será calculada de acordo com a tabela VI do anexo IlI, desta lei.
ARTIGO 192 - A tir.'.a será lançada em nome do contribui."11e sempre que for requerida a
licença e será arrecadada no ato do requer.in1ento, .independentemente da concessao da licença.

SECÃOXII
DA TAXA DE LICENÇA PARA OCUPACÃO DE ÁREA EM VIAS :t; LOGRADOUROS
PÚBLICOS

ARTIGO 193 - Qualquei· pessoa que se dedique à produçiio agropecuária, ao comércio, à
prestação de serviços ou a atividades similares, que queira exercer o comercio ambulante ou
feirante, poderá faze-lo mediante licença da Prefejtw·a e pagamento da taxa de licença
co.rre:=pondente .
•<\RTIGO 194 - A taxa tem como fato gerador a atividade mumcipal de vigilància, controle
e fiscalização do cumprimento das exigências mumcipais a que se submete qualquer pessoa que
ocupe ..;;_.s e logradouros públicos com veículos, barracas, tabuleiros, mesas, aparelhos e qualquer
outro móvel ou utensílio para fins comerciais ou de prestação de serviços.

§ 1' - Considera-se comércio ambulante o exercic-io .individual, sem a utilização
de empregados, sem estabelecimento, .instalação ou localizaçao fu::os.
§ 2º - A .inscrição deverá ser permanentemeiúe atualizada, sempre que houver
qualquer modificação nas características do e.-.:ercício da atividade.
ARTIGO 195 - Ao com..-ciante ambula.túe que satisf!Zef as exigências regularmente será
concedido um cartão de habilitação contendo as caracterislicas e:;senciais de sua inscrição.
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ARTIGO 1% - Respoodem con10 garaníia peia hrn:a

de licença de ocupação em viaf e

logradouros públicos, as mercadorias encontradas em poder dos vendedores, mesmo que
pertençam a contribuintes que hajam pago a re•pectiva taxa.

ARTIGO 197 - Fica isento do pagamento da taxa de licença pa.-a ocupação de áreas em
vias e logradouros público>:

I - O feirante ou ambulante que ,.eja produtor rurid e comprove essa
condição mediante declaração de pIÓptÍo pllüho, i·eferendada por O"J (três) te>temw:iha•.
II- O vendedor ambulante residente no município de lperó e que, na
qualidade de autônomo, exeiça pessoal e privativamente essa profissão, desde que se enquadre
numa das seguintes circunstâncias:
a) sei aposentado;
b) sei portador de deJkiência física;

c) tei idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos.

ARTIGO 198 - Para os efeitos desta Lei, considera-se vendedor ambulante a pe5'oa
fisica capaz que se inscrever jllllto à Prefeitura Municipal para o exeic1cio dessa atividade e
obtiver o respectivo idvará.
•<\RTIGO 199 - Para obtenção da licença para o exeicicio do comércio ambulante, o
inteiessaclo deve.-!• formular requerimento instruído com DS seguintes clornmentDs:
a) - Documento de indentificação pessDal;
b)- Atestado de saúde, fornecido por órgão municipal ou
estadual, que dev..-á obrigatóriamente sei renovado a cada 01 (hum) ano, dedaratorio de que o
requerente nãD é portador de moléstia infecto contagiosa;
c) - Declaração de vistoria fornecido pela autoridade sanitária, a
ser apresentada pelo que pretenda explorar o comércio alimentício, a ,.er renovada anualmente;

§ 1º - Será exigida a renovação de licença sempre que ocorrer mudança no ramo
ou nas caracteilsticas de .atividade.

§ 2.° - A omissãD ou fraude na declaração de dados para fins cadastrais acarretará
a perda dos benefícios de que trata o artigo i97 desta iei. A reincidência acarretará a cassaç·iío do
alvafiÍ.

ARTIGO 200 - O não cumprimento das dispoúçiies corttidas na pr1>sente lei acarretará ao
infrator multa de 50 (cinquenta) a 100 (cem) UFlVI ou qualquer outro título que vet:iha a '1Jbstituila.

ARTIGO 201 - A taxa será cakulada do acordo com a tabela VTI cio anexo ID desta lei.
~ 1~

- Se o üúcio da atividade sê dei· no c:urE"o do exercicio, .a taxa

proporcionalmente.
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fet·á

cobrada

g2• - Nos exercícios subsequentes ao do início de suas atividades, o conttibuinte
a que se rnfare este artigo pagará a taxa de licença correspondente em até 10 (dez) parcelas
expressas em UFM ou em qualquer outro tílulo que venha a subs1itní-la.
ARTIGO 20-1 - A licença para ocupação de área em vias e logradouros públicos poderá
ser casrnda e determinada a proibição do seu exercício, a qualquer tempo, desde que deixem de
exis1ir as coodições qui; legitimaram a coocessão da licença ou quando o cootribuinte, mesmo
após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para
.-egnlarizai· a situação do exe.-cício de sua atividade.

SECÃOXIII
DO FUNCIONAMENTO DAS CASAS DE JOGOS;!'; DIVERSÕES ELETRONICAS

ARTIGO 203 - Fica expressamente vedada a concessão de licença de funcionamento a
novas casas de diversões eletrônicas (Fliperama) no Mutiidpio de Ipero, que se localizem a uma
distância inferior a 300m de qualquer escola de enúno regular de 1º e 2.' Graus da rede oficial e/ou
pat1icula.-, cursos supletivos e pré-vestibulares.
ARTIGO 204 - Não será renovado o a!var·a de funcionatnento dos estabelecimentos
atualmente existentes, que contrariam as disporições do artigo anterior.
ARTIGO 205 - Do alvara de funcionamento deverão constar as eventuais restrições
estabelec-idas pelo Juizado de Menores da Comarca, com respeito a horário de frequência de
menor.

SECÃOXIV
DO SER"1CO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULOS DE ALUGUEL:
TAXIS

ARTIGO 206 - O lramporte de pa!'Sageiros em veículos de aluguel - táxis - constitui
serviço de interesse público, prestado mediante licença da Prefeitura, e seguirá as seguintes

normas. háúca=:
I - Respeitados os direitos adquiridos dos permissionários existentes à
data da promulgação desta lei, de 1 (hum) automóvel de aluguel para cada 1000 (mil) habitantes
do Municípjo de Ipe.-ó;
II - A criação, extinção, ampliação, redução e localização dos ponto; de
estabelecimento de táns serão feitas a critério do Executivo Municipal.

IlI- Ape!!a::s :serâ
(cinco) anos de efetiva

ativ~dade

p~nnit!~

no ramo~
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t!a!rsferência de permit::s!m1Min:;

~6s
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IV - A interrupção do funcionamento por prazo superior a 03 (tres) dias
implica.-:. na cassação do tespectivo alva.-il de funcionamento, salvo por motivo de doença ou
força maior, de>~damrnte comprovado;
V - Nos r:asos de transferência ~ pemii:siQ!làrios ou de permuta de
pontos, sedo de>~dos emolumento> correspondentes a 7 5 Utt1fs ou quaiquer outro título que
venha a substituí-la.
VI - Serão estabelecidas sanções aos permissionários infratores,
graduadas entre advertênt-ia est-rita; multa não superior a 100 UFM's ou qualquer outro titulo que
venha a substituí-la, suspensão e cassação do alva.-il de licença.
VTI - As tai-ifas serão fixada> pelo Executivo Municipal

CAPÍTULO VII
DASTAXASDESER~~ÇOSURBANOS

DO FATOR GERADOR

ARTIGO 207 - As taxas de seiviços w·bauos têm como fato gerador a utilização efefiva
ou poteiu:ial dos serviços públicos expecilicos e divisíveis, prestados ao cont.-ibuinte ou posto à
sua disposição e a seguir iudi.cados:

l - Reinoção de lixo;
II- Limpeza pública;
ill- Conservação de calçamento;
IV - Ilumiuação pública.

SECÃO!!
DA TA.XA DE REMOÇÃO DE LIXO

ARTIGO 208 - A taxa de remoção de lixo tein como fato gerador a coleta e remoção do

lixo de ituóvel residencial e c0111e1·cia1 ou industrial edificado.
ARTIGO 209 - Cont.-ibuinte da taxa é o prop.-ietilrio, o titula.- do donúuio util ou o
possuidor, a qualquer título, de bein imovel reúdencial ou comercial ou industrial útuado ein local
en1 que a P.-efeitw·a mantenha, com a regulai-idade necessária, o S"1viço .-.ferido no ai-tigo
anterior_
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'' ARTIGO 210 - A taxa tem como finalidade o cmteio do sen'lço utilizado pelo
cont.-ilminte ou colocado à sua disposição e se.-á calculada em função da á.-ea edifkada do imóvel,

à razão de 0,30 UFM ou qualquer outro título que ven11a a substituí-ia, pot· m2 de construção.
ARTIGO 211 - A taxa st!f"á lançada anualmente em nome do contribuínte, com base nos
dados do cadastro Imobiliário, aplicando-se no que couber, as notmas estabelecidas para o
Imposto Predial • TetTiiot"ial Urbano e arrecadada na fonna e prazos regulameutares,
estabelecidos no artigo 37 e parágrafos, desta lei

sEcAom
DA TA."XA DE LIMPEZA PÚBLICA

ARTIGO 212 - A taxa tem como fato gerado.públicos, que objetivam manter limpa a cidade, tais como:

º"

serviços p.-estados em logradouros

a) - Varrição, lavagem e irrigação;
b) - Limpeza e desobstmção de hueiros, hocas de lobo, galerias
de águas pmviais e córregos;
c) - Capinação;
d) - Desinfecção de locais insalubres.
PAR.4.GRAFÓ ÚNICO - Na hipótese de prestação de mais de um serviço,
haverá uma única incidene:ia_
ARTIGO 213 - Contrihuinte da taxa é o proptietátio, o titulat· do dominio util ou
possuidor a qualquer título de imóvel lindeiro a logradouro público, edificado ou não, onde a
Prefeitura mantenha, com ;; regularidade necessária, qualquer dos serviços mencionados no artigo
anterior.

ARTIGO 214 - A taxa tem como fmalidade o custeio do serviço utilizado pelo
cootribuinte ou colocado à sua disposição e será calculada a razào de 0,45 Uf.M ou outrn titulo
que venha a mbstitui-la, por metro linear de testada do imóvel beneficiado pelo serviço.
ARTIGO 215 - A taxa será calculada anualmente em nome do contribuínte, com base no
cadastro imobiliário, ap1icat1do-se no que couber, as normas estabelecidas para o Imposto Predial
e Terriiorial Urbano e será arrecadada na forma e prazos regulamentares, estabelecido; no artigo
37 e ;eus parágrafos, desta lei.
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PARÁGRAFO llNICO - Conúdera-se tambem testada beneficiadil aqueia que
ficai· a 20 (vinte) metros atém da luminiH"ia postada no sentido da via publica_
.ARTIGO 223 - A taxa será lançada anualmente em nome do rnntribuinte, com base nos
dados constantes do Cadastro Imobiliário, aplicando-se, no que couber, as notmas estabelecidas
para o Imposto P.-edial e Teuitoria1 lTi-bai10 e será airecadada na fomlil e prazos regulamentai·es
estabelecidos pelo artigo 37 e seus parágrafos, desta lei.

CAPÍTULO VIII
DACONTRIBUICÀODEMELHORIA

DO FATO GERADOR

.ARTIGO 224 - A contribuição de melhoria tem como fato geradm- a execução de obras
públicas, das qurus decorram beneficios a .imoveis_

§ l' - Consideram-se obras públicas, para efeito deste artigo:
I - Sistema de abastec.imento de agua - .implantação ou melhoria de
sistema de captação, recalque, adução, tratamento, reservatório, condução de água ou semelhai1te
ou afim;
II - Sistema de distribuição de água - .implantação ou melhoria de sistema
de alimentação, distribuição, ligação de água ou semelhante ou afim;
m - Sistema de coleta de esgoto - implantação ou melhoria de sistema de
ligação, coleta, condução de esgoto ou semelhante ou afim;
IV- Si:te..rna de disposição 00 esgoto - i.rnp!antação ou meU:mr!a de
si.tema de afastamento, trataniento, lançamento de esgoto ou semelhante ou afim;
V - Sistenlil de iluminação púhlica - implantação ou mell1oria de sistema
de interligação, posteamento, fiação, ponto de luz de iluminação pública ou semelhante ou afim:.
VI- Sistema de coleta de águas pluviais - .implantação ou melhoria de
S-istema de escoamento, guia, sarjeta, captação, condução, galeria de águas phwiajs, ou semelhante
ou afim;
VII - Sistema de disposição de águas pluviais - implantação ou melhoria
de sistema de W-enag~, afastamento, dique, hMragem, regularização, retiticaçâo e e:aualizaç.ão de
cursos- d' água ou de águas plm,-iais ou semelhante ou afim;
VIII- Si.tema viário - implantação ou melhotia, alargamento, retificação,
pavinientação, sinalização de '~ª- ponte, time!, viaduto ou semelhante ou afim;
IX -Sistema de lazer - implantação ou melhm:ia de área verde,
arborização, praça, parque, dependência de espottes., centro de lazer ou semelhante ou afim;
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SEC.foIV
DA TAXA DE CONSERVACA.O DE CALÇ,>\,."\iENTO

ARTIGO 216 - A taxa tem como fato gerad01· a prestação dos serviços de repa.-ação e
manutenção das vias e logradouros públicos~ pavimentados ou nâo 1 :inclusive os de
recondiciouamento de meio-fio, na Zoua Urbana do Municipi.o.
ARTIGO 217 - Conhibuinte da ta.n ~ o t-...-oprietário, o titular do domí11io útil ou o
possuidor a qualquet· fitulo de bem imovel lindeiro a logradourn publico. edificado ou não, onde a
Prefeiíut-a mantenha, com a regularidade uecessátia, os sen~ços especificados no attigo at1te.-i01-.
PARÁGRAFO ÚNICO - Considera-se tatnbém lindeiro o bem imóvel de acesso, pot·
passagem foi·çada, a log.-adouro publico.
ARTIGO 218 - A ta.n tem como finalidade o custeio do serviço utilizado pelo
couhibuinre, ou posto à sua disposição e set·á calculada à razão de 0,45 UThi ou qualquer titulo
que veulta a substitut-la, por metro linear de testada do imóvel bt!tleficiado pelo sen~ço.
ARTIGO 219 - A Taxa será lançada anualmente em nome do cotit.-ibuinte, com base nos
dados do Cadashu Imobiliátio, aplicando-se, no que coubei-, as normas estabelecidas pai·a o
Imposto Predial e Territorial Urbano e anecadada na fotma e prazos regulamentares, estabelecido
pelo atiigo 37 e seus parágrafos, desta lei.

SEC.foy
DA TAXA DE ILUMJNACA.O PÚBLICA

ARTIGO 220 - A taxa tem como fato gerador o fornecimento e a conservação de
iluminação nas vias e logradouros públicos, utilizados efetiva ou potencialmente pelo cotlt.-ibuinte
ou postos à sua disposição.
ARTIGO 221 - Cotlt.-ibuinte da taxa é o proprietário, o titular do dorninio útil ou o
possuidor, a qualquer título, de bem imovel lindeiro a logradouros públicos beneficiados. pelo
setviço.
PARÁGRAFO ÚNICO - Cot1sidera-se tambem lindeiro o bem imóvel de acesso,
por passagem forçada, a logradouro publico.
ARTIGO 222 - A taxa tem por finalidade o rnsteio dos serviços utilizados pelo
cotitribuinte ou postos à sua disposição, e sera calculada à razão de 1,90 lJFM ou qualquer titulo
que venha a substitui-la, por metro linear de testada do imóvel beneficiado pelo serviço.
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X - Sistema instiluci!lflill - implantação ou melhoria de creche, parque
infantil, porto médico, c•ntrn de saúde, hospit.J, p.-onto-socOtTo, escola, cenlrn comuuitiltio, ou
semelhante ou afim;
XI - Sistema de tramporte - ímpLmtação ou melhoria de sistema de via
exclusiva, terminal, ponto de embarque e desembarque de transporte ou >emelhante ou afim;
XIl - Sistema de coleta de lixo - implantação ou melhotia de sistema de
coleta, condução de lixo ou semelhante ou afim;
XIII -Sistema de disposição de lixo - .implantação ou melhoria de sistema
de afastamento, depósito, tratamento, aproveitamento de lixo ou semelhante ou afim;

§ T - A contribuição de melhoria rnra d•,~da pela rneXl!cução total ou parcial de
obras publicas deterioradas pelo mo e pela ação do tempo, qllãtldo decorrido o tempo mínimo de
15 (quinze) ano> de sua execuçiío.

DO SUJEITO PASSIVO

ARTIGO 225 - Cotúribuinte é o proprietátio, o titular do domínio útil ou o possuidor, a
qualquer titulo, de bem imóvel beneficiado pela obra pública.
PAR..Á.GRAFO ÚNICO - E também contribuinte o promitente compradot· imitido
na posse, o posseiro ou comodatátio de imóvel pettencente à União, Estado ou 1-funicipio ou
qualquer outra pessoa isenta ou imune.

SEÇÃOill

DA BASE CÁLCULO

ARTIGO 226 - A contribuição de melhoria tem como limite total a despesa r•alizada,
computadas as de estudo, projeto, desapropriação, fiscalização, administração e execução.
PARÁGRAFO ÚNICO - Uma vez subsidiada parte do custo da obra pelo
Prefeitura, far-se-á o correspondente abatimento na despesa total apurada.
ARTIGO 227 - O custo da obra será rateado pelos imóveis situados na zona de influência
ou beneficiada, de acordo cotn a área do terreno do imóvel beneficiado, com a respectiva testada
e área de construção, ou outros elementos conúderados isolada ou conjuntamente ou, ainda,
qualquer outro fator a ser estabelecido em decreto.
P .ARÁ GRAFO ÚNICO - A propriedade de domínio público da União, fatado ou
Município se equipara à propriedade privada para efeito do rateio de que trata o "caput" deste
artigo.
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ARTIGO 21.S - A propOJ'çiÍo do rateio do CDsto da obra ele pavimentação realizada em via
pública será:
a)- a metade (112) pa.-a cada um do; confrontantes mai·giuais de

v'ia simples;
b)- wu terço (1.tJ) para cada wu dos confrontantes margin;lls de
via dupla e wu terço (113) a cargo da Mwiicipalidade.
PARÁGRAFO ÚNICO - Em se tratando de coobibuição de melhoiia relativa à
pavimentaçâo asfáltica, referente a imóvel de esquina, a testada seclltld.ária do imóveL no limite de
até 30 (trinta) metros, terá descooto de 60% (sessenta por cento).
ARTIGO 229 - A base de cálculo da contribuição de melhoiia é o custo da obt·a •·ateado
entre os beneficiados, seg=do fómrulas, fatores e critérios a serem estabelecidos em decreto.
PARÁGRAFO ÚNICO - O custo da obt-a será atualizado monetariamente na
ocasião do l.mçamento.

SECÀOIV
LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO

ARTIGO 230 - Previamente ao lançamento da cOtltribuição de melhoria, o setOJ'
compete11te, com base em elementos prepat·ados pela Diretoria de Obras, fará publicar edital

c:ontendo, no mínimo, os seguintes tópicos:
I - Objetivo do edital e fundamentação legal envolv:ida;
II - Memorial descrilivo da obra;
ill - Custo da obra;
IV - Subsídio e11volvido;
V - Parcela do curto da obra a ser coberta pela cOtltribuição;
VI - Delimitação da área beneficiada pela obra e de cada uma de suas
áreas diferenciadas, nela contida;
VII - Pla110 de rateio cio custo da obra;
VIII - Relação dos imóveis beneficiados e
IX - Prazo para impug11ação.
ARTIGO 231 - A co11tribuição de melhoria incidellte sobre um imóvel será la11çada em
11ome do proprietário que con..<iar no cadartro da LmçadOJ'ia.

§ l' - Tratando-se de bem imóveL objeto de comprOJ'llÍsso de compra e venda, o
la11çamento da contribuição de melhoria poderá ser procedido, i11dist:intamente, em 11ome do
promitente vendedor ou do compromissário compradOJ', exceto no caso de imóvel que, ao tempo
do seu lançamento, e>tiver sendo objeto de processo de loteamento, de.dobrame11to,
desmembramento, fusiooamento ou remanejamento, cujo lançamento será efetivado em nome do
proprietário empreendedOJ'.
'
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§ 2• - O lançamento de bem imóvel, objeto de efiteuse, usufmto, fideicomisso,
será efeluado em nome do enfiteuta, do usufrutuário C>U do fiduciário.
§ 3º - Tratando-se de imóvel de coodonúnio, o lançamento será procedido:
I - quando "pro indiviso", em nome de qualquer dos co- -proprietarios;
II - quando "pro diviso", em nome do proprietario, do titular do domínio
útil ou do possuidor da unidade autônoma.
ARTIGO 232 - Na impossibilidade da obtençiío de dados exatos sobre o bem imóvel ou
de elementos necessàrios à fixação da base de cálculo da contribuição de melhoria, o lançamento
será efetuado de oficio, com base nos elementos de que dispuser a Administração, arbitrados os
dados fisicos do bem imóvel, sem pi-ejuizo de out.-as cominações e penalidades.
ARTIGO 233 - A LatJçado.-ia, po.- ocasião do lançamwto, esc-riturará, em registro
próprio, o débito da cotJtribuição de melhoria corres.potJdetJte a cada imóvel, notificando o
lançado, diretamente ou por edital, de:
- valor da contribuição de melhoria lançada e elementos que integram
o seu cálculo;
Il - prazo de pagamento, respectivas prestações e vencimentos;
prazo de impugnação e
IV - local de pagamento.

m-

ARTIGO 234 - A contribuição de melhoria será lançada de uma só vez, quando infetiru· à
quarta parte do salário mínimo vigente. Se snperior a essa quantia, em até 10 (delé) parcelas
mensais, e>Jlressas em UFM ou qualquer out.-o titulo que v•enha a subsitui-la.
ARTIGO 235 - Em se t.-atando de contribuição de melhoria .-elativa à pavimentação
asfáltica, referente a imóvel de esquina, a testada ,;ecundária do imóvel, no limite de até 30 (lrinta)
met.-os, terá descooto de 60% (sessenta po.- cento).
ARTIGO 236 - A conb'ibuiçiío de melhoria relativa a ohras de colocação de guias e
sarjetas ou de pavimentação poderá ser paga em ate 20 (vinte) parcelas mensais, iguais e
consecutivas, sem qualquer acréscimo legal, desde que o responsável pelo pagamento dem0t1stfe:

correspondente

a

I - não possuir mais de um imOve1 no 1funiclpio~
Il - reúdir nele;
estar imPossihilitado, financeiramente, de efeluar o pagamento do
cont.-ibuição de melhoria nas condições. no.-mais previstas em lei.

m-

§ r - Preenchidos os requisitos COtBtantes dos incfros I, II, e m deste artigo e
comprovado que a parcela mensal a ser recolhida e igual ou superior a 25% (vinte e cinco por
cento) da renda familiar, gozará o responsável pela contribuiçao de melhoria dos benefícios da
iset1ção total
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§ 2' - Ü> beneficias de que trata o "caput" deste artigo cessarão na falta de
pagamento nas datas convencionadas, independente de procedimento tributá1io, impotfando na
Í.S'"ll2diata cobrança judicial., com todos os acréscimos. previstos em lei, ficando vedada a renrrvaçâo
ou novo pagamento.

CAPÍTULO IX

DAS ISENÇÕES GERAIS

ARTIGO 237 - Desde que cumpridas as exigência. da legi;lação ficam i>entas de todo> os
tributos municipai> as indústrias que se instalarem no Município, na seguinte forma:
a) - por 3 (fres) anos, as indústrias que utilizarem de 10 até 29
empregados;
/ b) - por 5 (cinco) anos, as indllstrias que utilizarem de 30
50 empregados;
c) - por 10 (dez) ano>, as indúshias que utilizarem de 51 até
100 empregados;
d) - por 15 (quinze) anos_ as indústrias que utilizarem de 101
ate 200 empregados;.
e) - por 20 (vinte) anos, as indústrias que utilizarem mai> de 200
empregados.

ate

§ 1º - A sin:iples mudança de ·razão social de indústrias já instaladas não implicara
na r:onces!:ão dos beneficias previ~"tos no "caputn de!:te at1igo.
§ 2° - As indllstrias beneficiadas poderão soli[itar prorrogaçao da isenção, até o
limite da tabela prevista, conforme se verificar o aumento do número de empregados.

§ Y - A indústria que, tendo recebido os benefieios desta lei, reduzir o número de
empregados para menos do número furado, perderá ou terá diminuido seu prazo de isenção.

4 - A isenção de que trata o caput deste artigo dependeá de t"equerimento
do interessado, eomprovando D numero de empregados.

ARTIGO 238 - De.de que cumptida. as exigências da legislação, ficam isentas do preço
público relativo ao "habite-se" as construções edificadas conforme plantas populares ou croqilis
fornecido> gratuitamente pela Municipalidade.

ARTIGO 239 - Desde que cumpridas as exigências da legislação, ficam isentas de todos
os tributos municipais as pessoas reconhecidamente pobres.
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§ 1º - Em atenção às pecnfuridade de cada tributo, poderá a Administração
estabelecer novos p.-azos para pagamento, com uma antecedência que elimine a pos.ibilidade de
prejudicar os c:ontrilruintes ou :e~ponsãveis.
§ Y - O pagamento de qualquer tributo lYiunicipal especificado nesta lei será
efetuado 110 p.-imeim dia útil após o dia do seu vencimento quando este se de.i- no sábado,
domingo ou feriado_

ARTIGO 243 - A falta de pagamento do débito tributário nas datas dos respectivos
vencimentos, indepe.t1denteme.11te de pmcedimento t.-ihutáiio, importara na cobraflça, em
conjunto, dos seguintes acrescimos:
!-Multa de:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do tributo atualizado
moneti!.-iamente, quando o pagamento for efetuado até 30 (ttinta) dias após o •·encimemo_
b) 2.0% (vinte por cento) sobre o valor do tributo atualizado
monetariamente, quando o pagamento for efetuado de 31 até 60 (sessenta) dias após o

,

vencimento;

c) 30% (trinta por cento) sobre o valor do tributo atualizado
monetariamente, quando o pagame.11to for efetuado depois de decor.-idos mais de 60 (sessenta)
dia= após o vencimento.

· II - Juros de Mora, à razão de 1% (hum por cento) ao mês sobre o valor
do déhito atualizado monetariamente, devidos a pai-tit- do mês imediato ao do seu vencimento,
considerado mes qualquer fração_

ARTIGO 244 - O pagamento não exclui para o sujeito pasúvo a obrigação de satisfazer
quaisquer- outras exigências formuladas pela Faze.tida MllllÍcipal, desde que prnviamente
notificado_
ARTIGO 245 - Encerrado o prazo para recolhimento, a admini:.tração procederá à
cohraflça amigável do crédito tributario.
ARTIGO 246 - O débito nâo recolhido no seu vencimento, respeitado o disposto no
artigo anterior, se constituira em Dívida Ativa para efeito de cobrança judicial. desde que
:regulanuente inscrito na i·epadição adtninisi:raiiva competente.

ARTIGO 247 - A ação para a cohrança do crédito trihut.ário prescreve em cinco anos,
contados da data da ma constituição definitiva.

PAR.AGRAFO ÚNICO - A prescrição,. interrompe:
I - Pela citação feita na pessoa do devedor.
II - Pelo p.-otesto judicial;
Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

m-
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IV - Por qualquer ato ineqwvoco, ainda que l!l.1Yajudicial, que importe
em .-econhecimento do débito pelo deved01·.
ARTIGO 248 - O débito vencido, ajuizado ou não, poderá, a critério da adfninistração,
ser parcelado em ate 1O (dei) pagamentos mem ais e sucessivos, expressos em litM ou em
qualquer outro iírulo que venha a substitui-la, dentro do exer·dcio vigente.
§ 1' - O parcelamento só será deferido mediante requerimento do interessado, o
que implicará no reconhecimento da dívida;

§ 2·' - O não pagamento da prestação na data focada no respectivo acordo importa
na imediata cobrança judicial, ficando proibida a sua renovação ou novo parcelamento para o
mesmo débito;
§ 3º - Enquanto não forem liquidados os pagamentos de todas as parcelas, não
ser3 autoriza® parcelamento de novas dívidas.
~ 4º -A autorizaciio do pai·celamer1to não desohrigaü o inter·essado do pagamento,
e..-n cada parcela, de multas e juros.

sECÃom
DA RESTITUIÇÃO

ARTIGO 249 - O contribuinte terá dirnito à restituição total ou patTial do tributo nos
seguintes casos:

I - Cobrança ou pagamento espOtitâneo de túbuto W.devido ou maior que
o devido, em face da legislação túbutáfia ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II- Erro na identificação do sujeito passivo. na determinação da alíquota,
no cálculo do montante do débito ou na elab01·ação ou conferência de qualque1· documento
relafr.:o ao pagamento;

m ~Refom1a 1 anulação, revogação ou rescisão da decisão condenatói:ia.
ARTIGO 250 - A restituição total ou parcial de túbutos abrange.-á, também, na mesma
proporção, os acréscimos que tiverem sido recolhidos, salvo os referentes às infrações de caráter
funnal, não p1-.judicadas pela causa da restituição.
ARTIGO 251 - As restituições dependerão de requerimento da parte interessada, dirigido
ao Executivo Municipal.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para os efeitos do disposto neste artigo, se.-iío anexados
ao requerimento os compcovantes do pagan1ento ef~:iuacio 7 os quais podet·ão ser substituídos, etn

caso de o.úravio ou falta, pelos seguintes documentos:
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I - Certidão em que conste o fim a que se deElina, p.a,;s.ada à vi,;.ta dos
nas repat-tições competente~;
II - Certidão passada por serventuario pUblico, em rnjo cartório e"!Íver
arquivado o documento;
III-Cópia fotográfica ou xerográfica do respectivo documento
devidam..:ite aurenticada.
documentos

exi~tentes

ARTIGO 252 - Atendendo à natur""" e ao montante do tributo a ser restituído, poderá o
Executivo Mimicipai determinar que a restituiçiío ,,. proc.,,se na forma de compensação de
crédito.

SECÃOIV
DA COMPENSACÃO DE CRÉDITO

ARTIGO 2 53 - O E.ucutivo Municipal, atendendo ao interesse e a com,eniência do
Municipio, poderá autorizar a compensação de credito trihutário com c.-édito liquido e certo,
vencido ou vincendo, do '1Jjeito pa!CSÍVo contra a Fazenda Municipai, mediante eslipulaçiío de
condições e garantias pai·a e.ada caso.

SECÃOY
DA REMISSÃO
ARTIGO 254 - O Executivo Muuiúpal poderá conceder, por despacho fundamentado,
remissão total ou parcial do crédito ttibutário, atendendo:

I - à situação econômica do sujeito passivo~
II - à diminuta importância do ct·édito tributário;
III- à consideração de equidade em relação com as características
p~ssoais

ou 111.ateriais do caso;

IV- pod..-á ser cancelado o debito parcial ou total, através de ctit@rio e
análise da Assistência Social, especialmente designada para tal fim.
PARAGRAFO "ÚNICO - Pai·a uso do beneficio do pi·esente arfigo, os
interessados deverão fonnulat· requerimento a autoridade adntinistrativa.

ARTIGO 255 - O despacho ref@rido no artigo ai:iterior não gera direito adquirido e será
1·evogado de oficio, senlpfi! que se apure que o beneficiado não satisfazia ou dei.~ou de satisfazei:
as condições, ou não cutnpria ou deixou de cump.rll- os i-equisitos para a concessão do favo1-_
cobrando-se ct·édito acrescido de juros de mora:

"º"

I - Com imposição de penalidade cabível,
casos de dolo ou
simulação do beueficiado, ou de terceiro em beneficio daquele;
II - Sen1 imposição de p ..101idade· nos demais casos.
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CAPÍrULOII
DAS INFRAÇÕES FISCAIS. DAS PENALIDADES E DAS PROIBIÇÕES

SECÃO!
DAS INFRAÇÕES FISCAIS

ARTIGO 256 - Constitui infração fucru toda a ação ou on:iissão que importe em
inobservância às dispoúções da Legislação Tributária Municipal.

§ 1º - Responde pela infração, em conjunto ou isoladamente, todo aquele que, de
qualquer forma, concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.
§ 2º - Salvo o preceituado no artigo 266 ou qualquer oub·a di<po<ição exp.-essa
em contrário desta lei, a respoll'.'abilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extenú;o dos efeitos do ato.
ARTIGO 257 - As infrações serão punidas, separadas ou cumulativamente, com as
segWntes cominações:
-Multa;
lI - Prnibições aplicáveis às relações entre o sujeito pa5'ivo e os órgãos
integrantes da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal.
ill - Sujeiçâo ao regime especial de fucalizaçao;
IV- Slli'pensão ou cancelamento de benefícios, as:.un entendi.das as
concessões legais ao sujeito passivo para se eximii· total ou pai·cialmente do pagamento do ci·edito
tributário à Fazenda Municipal
V - Cassação de licença de funcionamento;
VI - Apreensão de mercadorias.
ARTIGO 258 - A incidência de penalidade de natureza civil, criminal ou administra!Í\·a
em caso algum dispensa o pagamento do tributo devido e o cumprimento das cominações e
demais acréscimo.. legais previ.<tos nesta lei, como a reparação de dano resultante da infração na
forma da legislação aplicável.
ARTIGO 259 - Não serão aplicadas penalidades contra o servidor municipal ou ao sujeito
que tenha agido em COflSonância com a orientação expre:ss.a ou interpretação fiscaL.
perfilhada em decisão de qualquer instância administrativa, mesmo que, poste.-ioimente, tal
orientação ou interpretação venha a ser modificada.
p.a=~.ivo

ARTIGO 2-60 - A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo dH~do e dos jurns de mora, ou do depó,ito

5'3

da importância Mbitrada pela autoridade admini!;.trativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
PARÁGRAFO llNICO - Não se ronsidera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionado" com
a infração.

_A...RTIGO 261 - .Apurando-se no mesmo processo infrações a mais de Llf!!a disposição da
legi,.lação tributária municipal, rometidas pela mesma pessoa, aplirM-se-ão penalidades
conespondentes a cada infração.
ARTIGO 262 - A reinc1denria de infrações às normas wnsubstanriadas na legislaçâo
tributária municipal, punir-se-à com a aplicaçâo da multa em dobro e tanta> vez"" quanta> forem
as hipóteses de reincidência.
PARÁGRAFO llNICO - Considera-se .-.incidência a repetição da infração a um
mesmo dispositivo, pela mesma pe>Soa füica ou jurídica, anteriormente responsabilizada em
vit1ude de ittfração de decisão admittim·ativa definitiva.

DAS PENALIDADES

ARTIGO 263 - A infrigêucia de obrigações tributárias principais ou arnssórias serão
importõs multõs estilbelecidas da seguinte forma:
I

- Pelo descumprimento de obrigações acernirias:

a) - DeixM de proceder à inscrição no Cadastro Fiscal do
Município, no prazo, na fom1a e condições disciplinadas nesta lei: multa de 50 a 100 Urtidades
Fiscais do Município - UFM - ou qualquer outro titulo que venha a substituí-la, até a inscriçâo
voluntária ou de oficio;
b) - Fazer a inscrição cadastral com omissOes ou dados
inconetos: multa de 30 a 100 Urtidades Fiscal do Município ou qualquer· outro titulo que ve1Útil a
.ubstitui-a, até a regularização da inscrição, voluntária ou de oficio;
c) - Deixar de comunicM qualquer ato ou fato que venha a
modificM º"· dados da inscrição no> prazm e condições constantes da legislação tributária
municipal: multa de 30 a 80 Unidades Fi>cais do Município, até a regulatiz.ação da ittsci'ição,
voluntária ou de oficio;
d) - DeixM de comunicM a ressação da atividade no prazo,
forma e condicÕe5 previstas na legislação tfibutária municipal: multa de 30 a 100 Urtidades Fiscais
do Município ou qualquer outro titulo que venha a substitui-la, até a rngularização da situação
voluntária ou de oficio:
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e) - Negar-se a prestar informações e esclarescirnentos, quillldo
solicitados pela autotidade administrativa, ou de qualquer modo efüfu-, dificultar ou impedir a açiio
da fiscalização: multa de 300 a 1000 UFM ou qualquer outro título que venha a subrtituí-la;
f) - Deixar de comprovar mensalmente com documentos
babeis, a critério da Fazenda 1funicipal, a ine:ristênc-ia de resultado econômico por não ter
pi-estado serviços pelo Município: multa de 50 a 100 Unidades Fiscais do Município ou qualquer
outro título que venha a substituí-la, por mes, enquanto ocorrer a infração;
II - Pelo descumptimento de
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Naturez.-.:

obrigaçÕe>- decorrentes da incidência do

a) - Não possuir ou negar-se a apreset:itar à fiscaliz.-.ção,
IP.Tos, talomirios, declarações, faturas, guias de recolhimento e demais elementos do documentário
fücal e:rigidos pela legislação ttibutát-ia municipal, bem como nos casos em que tais livros e
documentos forem omissos ou se apresentarem escriturados ou preenchidos de forma ou com
elementos incorretos, ou quando o contribuinte, de qualquer outro modo, impedir ou embargar a
ação fiscal: multa de 300 a 1000 Unidades Fiscal do Municipio ou qualquer outro titulo que venha
a mb'1ituí-la;
b) - Deixar de reter o tnl>uto na hipótese de recolhimento na
fonte: multa de 300 a 1000 UFM ou qualquer outro título que venha a substituí-la;
c) - Deixar de recolher o tributo retido na fonte
Fazenda
l'.-funicipal, no prazo legal: nrulta de 300 a 450 UFM ou qualquer outro título que venha a
substituí-la;

a

ill - Pelo descumprimento
taxas decorrentes do podet- de polícia adminfrtrativa:

de

obtigações relativas à incidência das

a) - Quando deixarem de existir as condições para a sua
conces.s.ão,. e.as:: ação da licença., a qualquer tempo;
·it b) - Exercer qualquer atividade sujeita ao poder de polícia sem
a respectiva licença: multa de 100% (cem por cento) do valor da taxa;
• c) - Exercer a afü~dade ou praticar ato sujeito a licença ou
renovação da mesma, sem o pagamento da respectiva taxa: multa de i00% do valor da taxa;
d) - Funcionar além do hm-átio extraordinát-io autotizado:
multa de 300 a 650 UFM ou qualquer outro título que venha a substituí-la;
e) - Recolher importânc-ia inferior à efetivamente devida nos
casos de incidência das taxas de licença para publicidade e construção de obras particulares: multa
de 50% da difet-ença apw·ada_
IV - Pela limpeza e lavagem de veículos estacionados nas vias publicas:
50 a 100 UFM ou qualquer outro título que venha a substituí-la;
V - Pelo con>:eito de veículos estacionados em vias públicas: multa de
50 a 100 UFM ou qualquer outro título que venha a substitui-la;
VI - Pelo derrame de óleo, graxa ou qualquer resíduo poluente ou não,
em excesso, na>: vias pública>:-, córregos e rios: multa correspondente de 100 a 200 UFM ou
qualquer outro título que venha a substituí-!.;
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VII -Peia infração a qualquer dispoútivo !Íe>ta lei ou legislação tributaria
municipal pai·a a qual 11.'io esteja prevda multa especifica: multa de 50 a 150 UFJ\.'[ ou qualquer
outro título que venha a substitui-la.

ARTIGO 264 - Quando a autoridade administrativa concluir que o cometimento de
qualquet· das infrações enumeradas nesta seção se config1u-a como sonegação, fraude ou conluio,
haverá um agravamento de 100'% (cem por cento) da penalidade a ser aplicada à hipóte>e.
ARTIG0 265 - Conúdera-se sonegação a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade faze11dária:
a) - Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária

principal, sua natuf'eza ou. circunstâncias materia.i=~
b) ~ Das condições pessoais do sujeito passivo suEc:etíveis de
efetuar a obrigação tributaria principal ou crédito tributário correspondente.

ARTIGO 266 - Conúdera-se fraude toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
rntai·dar, total ou pa1-cialmente, a ocon-ê11cia do fato gerador da obrigação tributária principal ou a
excluir ou modificar as suas caracteristicas essenciais, de modo a reduzir o montante do itnposto
devido, ou de evitar ou deferir o seu pagaiuemo.
ARTIGO 267 - Comide1·a-se conluio o ajuste doloso entt·e duas ou mais pessoas fisicas
ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos anteriores.

SEç.fom
DAS PROIBIÇÕES

ARTIGO 268 - São prnibidas a limpeza e a lavagem de veicules estacionados 11as vias
públicas, ficando seus propiietários, 110 caso de traiISgressão, sujeitos à nmlta prevista no mctSo
IV do a1tigo 263 desta lei.
ARTIGO 269 - E vedado às oficinas, garagetIS, empresas de tramporte, coletivos ou de
carga e aos estabelecimentos congênet:es, pt"Oceder o conserto em veiculos estacionados nas vias

públicas, sob pena de aplicação de multa pre,4sta no inciso V do artigo 263 desta lei e apreemão
do veiculo.
PARAGRAFO ÚNICO - Em caso de reincidênt-ia, sem pcejuizo de novas
multas, poderão, a critétio do Poder Executivo, ser cassadas as licenças de funcionamento das
oficinas gai-agens e entpcesas de transpotte a que se refere este artigo.
1

ARTIGO 270 - É proibido o deu-ame etn excesso de óleo, graxa ou qualque1· rnsíduo
poluente ou não nas '~das públicas, córregos, rios, etc ... , sob pena de aplicação da multa prevista
no inciso VI do aitigo 263 desta lei.
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ARTIGO 27i - O sujeito pa>>lVO que se encontrM em debito para com a Fazenda
Municipal não podera dela receber quantia ou c:rédito,- de qualque:r natureza nem paiticipar de
licitações e celebrar contratos com a Administração Municipal.

DO PROCEDIMENTO F1SCAL

CAPÍI'ULO!
PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

ARTIGO 272 - O procedimento fiscal terá início com:
I - O primeiro ato de oficio esc:rito e praticado por servidor
competente, cientificando o sujeito passivo ou seu preposto, da obrigação ltibutária ou acessfu"ia;
II - A lavratura do auto de infração.
A lavratura do termo de apreemão de linos cm de documentos
fiscais;
IV- A impugnação, pelo sujeito pasúvo, de lançamento ou ato
admini,-trativo dele decorrente.

m-

ARTIGO 273 - Verificando-se infração de dispositivo da legislação fributária, que importe
ou não em eva,ão fiscal, lavrar-se-á o auto de infração.
ARTIGO 274 - O auto de infração será lavrado por autoridade administrntiva competente
e conterá:

I - O local, a data e a hora da lavralura;
II - O nome e o endereço do infrator,. r:om a respectiva inscrição, quando
houver;

ill- A desctição clara e precisa do fato que constitui a infração e, se
nece:ssãri.o, as circunstâncias pertinentes;
IV- A capitulação do fato, mm citação expressa do dispositivo legal
infringido que defina a infração e do que lhe comine penalidade;
V - A intimação pai·a apre5entação de defe,-a ou pagamento do tn"huto,
com os ac:réscimos fagais ou penalidades,. dentro do prazo de 20 (vinte) dias:
VI - A assinatura do agente autuante e a indicação de seu cargo ou
função;
VII - A assinatura do autuado ou infrator ou a mençiio das c:it·cw1stlncias
de que o mesmo não pode ou se retnsou a assinar.
§ 1º - A assinatura do autuado não importa em confu.são, nem a sua falta ou
recusa em nulidade do auto ou agravamento da infração.
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§ 2' - As omissiíes ou incorreçiíes do auto de infração não o invalidàm, quando
do prncesrn con..etem elementos suficientes para a detenninação da infração e a identificação da
pessoa do infrator.

ARTIG0 275 - O procegsamento do auto terá um curso histórico e infonnativo, com
folhas numei·adas e rubricadas, os documentos, inforniaçiies e parecer.,.

ª'

ARTIGO 276 - O auluildo será intimado da lavratura do auto de infração:

I - Pessoalmente, no ato da lavratura, mediante entrega de cópia do auto
de infração ao próprio auluado, seu representante ou mandatário, e contra-assinatura no recibo
datado no ori~al;
Il - Por via postal registrada, acompanhada de cópia do auto de
in..fração, com aviso de recebi..mento a :ser datado, fi.f'!Y!ad-0 e devolvido pefo destif'!atário ou pessoa
de seu domicílio;

ill - Por publicação feita em qualquer meio de divulgação oficial do
11unidpio, na sua íntegra ou de fonna resumida, quando iniproficuos os tneios previstos nos
incisos anteriores.

ARTIGO 277 - Conformando-se o autuado com o auto de infração e desde que efetue o
pagamento das importâncias exigidas dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da respectiva
lavratura, o valor das multas, exceto a moratória, será reduzido em 50% ( cinquenta por cento ).
ARTIGO 278 - Poderão ser apreendidos ben• moveis, inclusive mercadorias, existent°'
em poder do contribuinte ou de terceiros, desde que constituam prova de infração da legislação
tributária.
PARÁGRAFO UNICO - A apreensão pode compreender livros ou documentos,
quando rnnstituam prova de fraude, simulação, adulteração ou falsificação.

ARTIGO 279 - A apreensão sei·á objeto de lavratrn·a de tenno de ap1·eensão, devidamente
fundàmentado, contendo a descrição dos bens ou documentos apreendidos, com indicação do
lugar onde ficaram depo•itados e o nome do depositário, se for o caso, além dos demais
eiementos indi..pensáveis identiflcaçao do contribuinte e descriçao dara e precisa do fato e a
indicação daE" disposições legais_

a

ARTIGO 280 - A rertituição dos documentos e bens apreendidos seá feita mediante
recibo.
ARTIGO 281 - O sujeito passivo poderá impugnar a exigência fiscal, independentemente
do prévio depósito, dentro do prazo de 20 {vinte) dias, contados da notificação do lançamento, da
intimação do auto de infração ou do termo de apreensão, medi.ante defe>a por °'crito, alegando,
documentos comprobatórios das
de uma só vez, toda a matéria que entender útil e juntando
razões apreEentadas.

º'
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§ 1• - A impugnaçiío da exigência fiscal menciona.-á:
1) a autoridade julgadora a quem

e dit1gida;

2.) a qualificação do intuessado e o endueço para intimação;

3) os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;
4) as diligências que o sujeito passivo pretenda sejam efetuadas, desde
que justificadas a:s :suas razões;
5) o objetivo visado.

§ 2º - A impugnação tua efeito suspensivo da cobrança e instaura.-á a fase
contraditória do prncedimento.
ARTIGO 282 - A autoridade administrativa deto.nninarà, de oficio on a requetimento do
sujeito passivo, a realização de diligências quando as entender necessárias, fixando-lhes prazo, e

indeferirá as que considerar prestindíveis impraticáveis: ou protelatórias.
1

PARÁGRAFO ÚNICO - Julgada improcedente a impugnação, arcara com as
custas o sujeito passivo.
ARTIGO 283 - Prepa.-ado o processo pa.-a decisão, a autoridade admini>.trativa proferir.à
despacho no prazo máximo de 30 (trinta) dias, resolvendo todas ., questõe> dehatidas e
pronunciando-se sobre a procedência ou improcedêneia da impugnação.
§ 1* - Decorrido o prazo definido ne>te a.-tigo setn que tenha sido proferida a
decisão, não set·ão computados juros e correção monetária a pa.-tir desta data.
§ 2º - O impugnador será notificado do despacho mediante assinatura no próprio
processo, por via postal regi>trada ou por edital, quando se encontrar em local incuto e não
sabido.
ARTIGO 2S4 - Na hipótese de auto de infração, confrontando-se o autuado com o
despacho da autoridade administrativa denegatório da impugnaçiío, e desde que efetue o
pagamento das importàncias exigida. dentro do prazo para interposição de recw·rn, o valru· das
multas, exceto a moratória, será reduzido em 25% (vinte e cinco por cento) e o procedimento
tributário a.-quivado.

CAPÍTULOil
SEGUI'i'DA INST..\NCIA ADl\rllNISTRATIVA

ARTIGO 285 - Do despacho da autoridade administrativa de pi1meira instância, cabet·á
-recurso voluntário pai·a a instància administt·ativa superior.
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PAR..\GRAFO "ÚNICO - O recurso terá efeito suspensivo da cobrança e deverá
,..,. interposto denlrn do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação do despacho de

primeira instância .
.ARTIGO 286 - A decisão na in..<:tância administrativa superior será proferida no prazo
mmno de 90 (noventa) dias, coutados da data do recebimento do prncesso, aplicando-se, pat·a a
notificação do despacho, as modalidades previstas para a primeira instância.
P ARÁG'F..AFO ·(lNICO - Decorrido o prazo definido neste artigo sem que tenha
sido proferida a decisão, não se1·ão computados juros e correção monetáúa a pattir desta data.
ARTIGO 287 - A instância administrativa superior será constituída na forma que a lei
determinar.
ARTIGO 288 - Da decisão da instância administrativa superior caberá pedido de
reconsideração ao Prefeito no prazo de 30 (trinta) dias.

CAPÍTULOill

DISPOSICÕES GERAIS

ARTIGO 289 - São definitivas as decisões de qualquei· instância. uma vez esgotado o
prazo legal pau interposição de recurso, salvo se sujeitas a recurso de oficio.

ARTIGO 290 - Nenhum auto de infração sera arquivado. nem cancelada multa fiscal,
sem despacho da autotidade admiuisirativa.

ARTIGO 291 - Na hipótese de a impugnação ser julgada improcedente, os tributos e
penalidades impugnados ficam sujeitos à multa, juros de mon e correção monetária, a partir da
data dos respectivos vencimentos, quando cabíveis.
§ 1° - O sujeito passivo ou o autuado poderão evitar. no todo ou em patte. a
aplicação dos ac.-éscimos, na forma deste at1igo, desde que efetuem o pagamento do débito e da
multa exigidos ou o depósito premorutório da correção monetária.
§ 21; - Julgada procedente a i111pugnaçâo, serão n!stituidas ao sujeito passivo ou
autuado, dentrn do prazo de 30 (trinta) dias, coutados do despacho ou decisão, as impottâucias
referidas no parágrafo autetior, acrescidas da co1nção monetária, a partir da data em que foi
efetuado o pagamento ou o depó,.ito.
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IÍIULOIV
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBlff,UuA

CAPÍfULOI
DA FISCALIZAÇÃO

ARTIGO 292 - Compete à administração fazendária munirjpal, pelos órgãos
esper-ializados, a fiscalização do cumprimento das nom1as d;i legislação tributária.
ARTIGO 29"3 - A fücalização será exerr1da sob.-. todas as pessoas '1Jjeitas ;, obrig.ação
tn1•utàría, índmív2 nos rasos de ínmr.idade e ienção.
ARTIGO 294 - A autoridade administrativa terá ampla faculdade de fiscalização, podeodo
e;pecialmente:
I - Exigir do sujeito passivo a exibiçâo de livros comerciais e fiscais e
documeotos em geral, bem como solicitar seu compareümento à repartição competente, para
pt·estai· infonnações ou declaraçoes;
II - Apreender livros e documentos fiscais, nas rondições e forma
regulamentares.
ARTIGO 295 - A e;crita fiscal ou mercantil, com omissão de formalidades legais no
intuito de fraude fiscal, será desclassificada, facultado à administração o arbitramento dos cm·ersos
valores.

ARTIGO 296 - O exame de livro;, arquivos, documeotos, papéis e efeitos comerciais e
demais diligências da fiscalização poderão ser repetidos em relação a um mesmo fato ou período
de tempo, enquanto não e:!dinto o direito de proceder ao lançamento do tributo ou da peoalidade,
ainda que já lançado e pago.
ARTIGO 297 - Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
admínistrafa•a todas as informações de que disponham, com relação aos bens, negócios ou
atividades de terceiros:
I - Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de oficio;
II - Os Bancos, Caixas Ec:onômicas e demais indituições financeiras;
m - k empresas de administração de beos;
N - Os corretore;, leiloeims e despachantes oficiais;
V - Os inventariantes;
VI - Os síndicos, comii::sãrios ~ liqnid~tárins;
VII - Quaisquer outras entidade; ou pessoas que a lei designe, em razão
de seu ca1·go, oficio, funçâo, ministério, atividade ou pt·ofissão.
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P AR..4.GRAFO l.11'lICO - A obrigação prevista neste arligo não abrange a
prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o infomunte esteja legalmente obrigado a
guardar segredo, em razão do cargo, oficio, funçâo, ministério, atividade ou profissão.
ARTIGO 298 - Independentemente do disposto na legislação criminal, é Yedada a
divulgaçâo, pai·a quaisquer fui;, pot· parle de prepostos da Fazenda ~Iooicipal, de qualquet·

informação .. obtida em razão do oficio,. ~ubrê a situação t:r:onômit:o-fL"laa."'lt:êira e sobre a natureza e

§ 1• - Excetuam-se do disposto neste artigo unicamente as reqms1çoes da
aútoridade judiciária e os casos de prestação mútua de assistência para fiscalização de tributos e
permuta de informações entre os diversos órgãos do Munídpio e entre a União. Estados e outros
Municípios.
§ 2• - A divulgação das informações, ob1idas no exame de contas e documentos,
constitui falta grave sujeita à penalidade da legi.<lação pertinente.
ARTIGO 299 - As autoridades da administ.-ação fiscal do município poderão requisitar
auxílio de força pública federal, estadual ou municipal, quando vítimas de embaraço ou desacato
no exerdcio da. funções de sem agentes, ou quando indispensável à efetivação de medidas
previstas na legidação tributária.

CAPÍTULO II
DA CONSULTA

ARTIGO 300 - Ao contribuinte ou responsável é assegurado o direito de consulta sobre
interpretação e aplicação da legislação ttibutária, desde qul! feita antes da ação fiscal e em
obediência a normas estabelecidas.
ARTIGO 301 - A consulta será dirigida ao Prefeito Municipal, com apresentação clara e
precisa do caso concreto e de todos os elementos indispensáveis ao entendimento da situação de
fato, indicados os dispositivos legais, instruída, se necessário, com docuntentos.
ARTIGO 302 - Nenhum procedimento fiscal será promovido contra o sujeito
passivo, à espécia consultada, durante a tramitação da consulta.
P ARÁGR.4FO ÚNICO - Os efeitos previstos neste ai1igo niio se produzirâo em
t·elação às consultas met·amente protelató1ias, assim entendidas as que versem sobre dispositivos
cl.lros da legislação tributária ou sobre tese de direito já resolvida por decisão administrativa ou
judidal, definitiva ou pa,-s.d.! em julgado.
•<\RTIGO 303 - Na hipótese de mudança da orietúação fiscal, a nova ocientação atingit·á a
todos os casos, fi:;sal-vado u dü·eito daqueles que anteriom1ente pror:ederatu de acordo cotn a

ot1en!ação ;~gente até a data da modificação.
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ARTIGO 304 - A autoridade administrativa dara resposta à consulta no prazo de 90
(novonta) dias.
PARÁGRAFO llNICO - Do despacho proferido em procesm de consulta rufo
caberá recurso nem pedido de recom.ideração.
1\RTIGO 305 - Respondida a consulta, o consulente será notificado para, no prazo de 30
(trinta) dias, dar mmprimento a evenrual obrigação tributária, ptm<1pal ou ace;sória, sem prejuizo
da aplicação de cominaçoes ou penalidades.
PAF..ÁGK<\FO Úl\'ICO - O consulente podera evitar, no todo ou em parte, a
oneração do eventual débito, por multa, juros di; mora " correção monetária, efetuando o seu
pagamento ou depósrto premonitório de correção monetária, importàncias que, se indevidas. ;erão
.-estituídas dentro do prazo de 30 (trinta) dias, rnntados da notilicação do conrnlento.
ARTIGO 306 - A resposta a rn11sulta será vinculante para a administração, salvo se
obtida mediante elementos inexatos fornecidos pelo cDtJ.sultante.

CAPÍTULOill

DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 307 - A Fazenda Mwiicipal providenciará para que sejam inscritos na divida
ativa os contribuintes inadimplentes com as obrigações tributárias.
ARTIGO 308 - Constitui dívida ativa tributaria a proveniente de crédito dessa natureza,
regularmente inscrito na rapartição administrativa competente, depoi; de esgotado o prazo fü:ado
para o pagamento, pelo regulamento ou por decisão furai pmferida em processo regular.
PARÁGRAFO ÚNICO - A fluô11cia de juro; de mora não exclui, para efeitos
deste artigo, a liquidez do crédito.
ARTIGO 309 - O termo de inscrição da divida ativa, autenticado pela autoridade
compete11te, indicará ob11gatoriame11te:

I - o nome do devedor, ou sendo o caso, dos co-responsáveis, e sempre
que: conhecido., o domicílio ou residência de um e de outro~;
Il - o valor originário da dívida, bem como o termo ini<ial e a fonna de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei, contrato ou outros termos legais;
m -· otigem, a natureza • o fundamento legal ou cDtJ.tratual da dívida;
IV- a data e o número da imcrição 110 regis.tro da dív~da ativa;
V - o tl.Úmero do processo administrativo ou do auto de infração, se 11eles
estiver apurado o valor da dívida.
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PARÁGRAFO lTNICO - A certidao de divida ativa contera os
elementos de tem10 de insctição e será auteufaada pela auto.-idade competente.

mesmo~-

ARTIGO 310 - A omissão de qualquer dos requiEítos previ>:tos no artigo anterior ou do
termo a eles relativo é causa de nuli.dade da inscrição e dos proce,;.sos de cobrança dela
decorrentes, mas a nuli.dade podot·a sot· sanada até a decisão de primeira instância, mediante
substituição da certidão nula, devolvida ao sujeito passivo, avisado o interessado no prazo para
defesa, que somente poderá versar sohre a parte notificada.

CAPÍTULO IV
DA CERTIDÃO NEGATIVA

ARTIGO 31i - A pedido do conttihuinte, se.-á fomecida certidão negativa dos tributos
mlltlÍcipais, nos tetmos do requerido, mediante pagamento dos emolumentos devidos.
ARTIGO 312 - Tet·á os mesmos efeitos de certidâo negativa a que .-essalva existência de
créditos não vencidos? sujeitos a n~:clamação ou recurso e:otu efeito suspensivo, ou ein curso de

cobrança executiva com efetivação de penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspema.
ARTIGO 313 -A cettidão negativa fomecida não exclui o direito de a Fazenda Mumcipal
exigir, a qualquer tempo, os déhitos que venham a se.- apm·ados .
.-\RTIGO 314 - O município não celeln·ai·á conttato ou aceitat"á proposta em conconência
pública sem que o contratante ou proponente faça prova, por cettidão negafu•a, da quitação de
todos os trihutos devidos à Fazenda Mut:U.cipal, relativos à atividade em cujo exercício contrata ou
concoue.

TÍllJLOY
DISPOSIÇÕES FINAIS

.<\RTIGO 315 - Todos os atos relativos à materia fiscal serão praticados derrtro dos
prazo> fixados na legislação.

g 1º - Os p.-azos serão contínuos, excluido do seu cômputo o dia do inicio •
incluído o do vencimento.
§ 2' - Os prazos somente se mmam ou vencem em dia de e:i.'Pediente na
repartiç.ão etn que tenha cw-~o o processo ou deva ·sei· praticado ato:- pforrogando-se se necessá1io:-

até o primeiro dia útil.
ARTIGO 316 - Con=idera-se integradas
acon1pan11a1n.
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a pre=ente

lei as tahelas do;. anexo> que a

ARTIGO 317 - O Podi!í· Executivo Mimicipal poderá executat· s•n'iços com ou som
equipamentos e estabelecer preço• publicos, não submetidos à disciplina juridica dos tributos, para
quaisquer outros sen'iços Luja natureza não r:ompete à cobrança de taxas.
PARÁGRAFO "ÚNICO - Niío esta sujeito ao pagamento de preço púhlico o
sepultamento de indigentes.
ARTIGO 318 - No ca•.o do serviço público concedido, a admini•tração podera evocar por
decreto, os procedimentos de lançamento e ar.-ecadação dos tnl>utos, hem como, pelo mesmo
meio, podera deter.ninar que tal seja pmcedido pelos invertidos na concessão.
ARTIGO 319 - Na impossibilidade, após duas tentativas, de entrega de a\~so de tributos
ao contnlminte ou no caso de recusa ao recehimeuto por patte do mesmo, a notifícaçâo far-se-à
por edital

*

.<\RTIGO 320 - Fica adotada a UFIR - Unidade Fiscal de Referência, como medida de
val01· e pai·âmetrn de atualização monetária pa.-a lançamentos e cobt·anças dos hibutos e pi·eços
públicos instituidos e arrecadados pelo 1-fuui.cipio.
ARTIGO 321 - O Executivo poderá nomear comissão técnica para apuração dos valores
de metro quadrado do ten-ei10 e do mefro quadt·ado de consfrução pai·a calculo do valor Vi!íta! que
si!ívirá como base para o !atiçamento do IPTU.

ARTIGO 322 - Os cdsos müisso:; à pi"E:sente lei, desde que não especi.fü:ados, :;;erão
interpretados em coofotmidade cont os princípios gerais do direito, a analogia e a equidade.
ARTIGO 323 - Esta lei enfrará i!ín vigor na data de sua publicação, produzindo seus
efeitos legais a partir de 1º de janeiro de 1.995, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MIJNICIP•.Q DE !PER.Ó, 29 DE DEZEMBRO DE
1.994.

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada no livro próprio e puhlicada na P1·efeitura Municipal de lperó, na data supra.

SEC'RET•.\.RIA

* .4ttigo revogado pela Lei nº 027/95.
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