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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 18 /2013. 

Dispõe sobre a atualização do sistema tributário 
municipal e das normas gerais de direito tributário 
aplicáveis ao Município e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, 

RESOLVE: 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. l - Esta Lei dispõe, com fundamento nos §§ 3.°  e 4.°  do art. 34 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, nos §s 1.0  e 2.0, incisos 1, II e III, do art. 145 e incisos 1, 11 e III, § 1.0, 

incisos 1 e II, § 2.°, incisos 1 e II e § 1 0,  incisos 1 e II, do art. 156, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, sobre o sistema tributário municipal, as normas gerais de direito tributário 
aplicáveis ao Município, sem prejuízo, com base no inciso 1 do art. 30 da Constituição da 
República Federativa do Brasil, da legislação sobre assuntos de interesse local, em observância ao 
inciso II do art. 30 da Constituição da República Federativa do Brasil, e da suplementação da 
legislação federal e estadual, no que couber. 
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11—pelo Código Tributário Nacional, instituído pela Lei Complementar Federal n.° 5.172, 
de 25 de outubro de 1966; 
III - pelas demais Leis Complementares Federais, instituídoras de normas gerais de direito 
tributário, desde que, conforme prescreve o § 5.°  do art. 34 dos Atos das Disposições 
Constitucionais Transitórias, compatíveis com a novo sistema trbutário nacional; 
IV - pelas Resoluções do Senado Federal; 
V - pelas Leis Ordinárias Federais, pela Constituição Estadual e pelas Leis 
Complementares e Ordinárias Estaduais, nos limites das respectivas competências; 
VI - pela Lei Orgânica Municipal e por esta Lei Complementar Municipal. 

Art. 3° - Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada. 

Art. 4° - A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectivá 
obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la: 

1 - a denominação e demais características formais adotadas pela lei; 
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação. 

Art. 5° - Os tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. 

TÍTULO II 
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 6° - O sistema tributário municipal é composto por: 

1 - impostos: 

sobre a propriedade predial e territorial urbana; 
sobre a Transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, 
por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 
bem como cessão de direitos a sua aquisição; 
sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no inciso 11 do art. 155, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, definidos em lei complementar federal; 

II - taxas: 

a) em razão do excercício do poder de polícia: 
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1 - de fiscalização de localização, de instalação e de funcionamento; 
2 - de fiscalização sanitária; 
3 - de fiscalização de anúncio; 
4 - de fiscalização de veículo de transporte de passageiro; 
5 - de fiscalização de exercício de atividade ambulante, eventual, feirante e rudimentar; 
6 - de fiscalização de obra particular; 
7 - de fiscalização de ocupação e de permanência no solo, em áreas, em vias e em 

logradouros públicos; 

b) pela utilização efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis;  
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição: 
1 - de serviço de coleta e de remoção de lixo; 
2 - de serviço de limpeza e de conservação de vias e de logradouros públicos; 

III - Contribuições: 

contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas; 
contribuição de iluminação pública. 

IV- repartição de receitas tributárias. 

CAPÍTULO II 
LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR 

Art. 70 
- Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte é vedado ao Município: 

1 - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por 
eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou 
direitos; 
III - cobrar tributos: 

em relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei que os houver instituído 
ou aumentados; 

no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou; 

IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 
V - instituir impostos sobre: 

patrimônio ou serviços, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
templos de qualquer culto; 
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e) patrimônio ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades 
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins 
lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 

livros, jornais e periódicos. 
autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao 

patrimônio aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 

§ 1°  - A vedação para o Município instituir impostos sobre patrimônio ou serviços, da 
União e do Estado: 
1 - não se aplica ao patrimônio e aos serviços: 

relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis 
a empreendimentos privados; 

em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário; 
II - não exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao 
bem imóvel. 
III - aplica-se, exclusivamente, aos serviços próprios da União e do Estado, bem como aos 
inerentes aos seus objetivos, não sendo extensiva ao patrimônio e aos serviços: 

de suas empresas públicas; 
de suas sociedades de economia mista; 
de suas delegadas, autorizadas, permissionárias e concessionárias de serviços públicos; 

§ 2°  - A vedação para o Município instituir impostos sobre templos de qualquer culto, 
compreende somente o patrimônio e os serviços relacionados com as suas finalidades 
essenciais. 
§ 3°  - A vedação para o Município instituir impostos sobre patrimônio ou serviços do 
partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das 
instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos 
da lei: 
1 - compreende somente o patrimônio relacionado com as finalidades essenciais das 
entidades mencionadas; 
II - aplica-se, exclusivamente, aos serviços relacionados com as finalidades essenciais das 
entidades mencionadas, bem como os, diretamente, relacionados com os objetivos das 
entidades mencionadas, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos; 
III - está subordinada à observância, por parte das entidades mencionadas, dos seguintes 
requisitos: 

não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; 
aplicarem integralmente, no país, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos 

institucionais; 
manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades 

capazes de assegurar a sua exatidão. 
§ 4°  - Na falta de cumprimento do disposto nos incisos 1, II e III, "a", "b" e "c", do § 3.°  ou 
do § 6.°, deste art. 7.°, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. 
§ 5°  - A vedação para o Município instituir impostos sobre patrimônio ou serviços, das 
autarquias e das fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público: 
1 - refere-se, apenas, ao patrimônio e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais 
ou às delas decorrentes; 
II - não se aplica ao patrimônio e aos serviços: 
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relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis 
a empreendimentos privados; 

em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário; 
III - não exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao 
bem imóvel. 
§ 6°  - A vedação para o Município instituir impostos sobre o patrimônio ou os serviços das 
entidades mencionadas no inciso V deste art. 7.°, não exclui a tributação, por lei, às 
entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na 
fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento 
de obrigações tributárias por terceiros. 
VI - estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão 
de sua procedência ou destino. 

TÍTULO III 
IMPOSTOS 

CAPÍTULO 1 
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Art. 8°  - O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU tem como fato gerador 
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou acessão física, como 
definido na lei civil, localizado na Zona Urbana do Município. 

§ 1°  - Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei 
municipal, observada o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em 
pelo menos dois dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público: 
1 - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
II - abastecimento de água; 
III - sistema de esgotos sanitários; 
IV - rede de iluminação pública, com ou sem postearnento para distribuição domiciliar; 
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do 
imóvel considerado. 
§ 20  - A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansãó 
urbana, constantes de lotearnentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à 
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos 
termos do § 1.' deste art. 8°. 
§ 3°  - Os loteamentos das áreas situadas fora da zona urbana, referidos no § 2.°  deste art. 
8.°, só serão permitidos quando o proprietário de terras próprias para a lavoura ou pecuária, 
interessado em loteá-las para fins de urbanização ou formação de sítios de recreio, 
submeter o respectivo projeto à prévia aprovação e fiscalização do órgão competente do 
Ministério da Agricultura ou do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, conforme o caso. 
§ 40  - Não será permitido o parcelamento do solo: 
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1 - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para 
assegurar o escoamento das águas; 
II - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que 
sejam previamente saneados; 
III - em terreno com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se 
atendidas exigências específicas das autoridades competentes; 
IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação; 
V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições 
sanitárias suportáveis, até a sua correção. 
VI - em locais que venha descaracterizar o Sistema Paisagístico local. 

Art. 90 
- O fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU ocorre 

no dia 12  de janeiro de cada exercício financeiro. 

Art. 10 - Ocorrendo a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou 
acessão física, como definido na lei civil, localizado na Zona Urbana, Urbanizável ou de Expansão 
Urbana do Município, nasce a obrigação fiscal para com o Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - IPTU, Independentemente: 

1 - da validade, da invalidade, da nulidade, da anulabilidade, da anulação do ato, 
efetivamente, praticado; 
II - da legalidade, da ilegalidade, da moralidade, da imoralidade, da licitude e da ilicitude 
da natureza do objeto do ato jurídico ou do malogro de seus efeitos. 

Seção II 
Base de Cálculo 

Art. 11 - A base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU é o 
VVI - Valor Venal do Imóvel. 

Parágrafo Único - Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens 
móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua 
utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. 

Art. 12 - O VVI - Valor Venal do Imóvel será determinado em função dos seguintes elementos, 
tomados em conjunto separadamente: 

1 - características do terreno: 
área e localização; 
topografia e pedologia; 

II - características da construção: 
área e estado de conservação; 
padrão de acabamento; 
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III - características do mercado: 
preços correntes; 
custo de produção; 

Art. 13 - O Executivo procederá, anualmente, através do MGV —Mapa Genérico de Valores, à 
avaliação dos imóveis para fins de apuração do valor venal. 

§ 1.0 O valor venal, apurado mediante lei, será o atribuído ao imóvel para o dia 12  de 
janeiro do exercício a que se referir o lançamento. 
§ 2.° Não sendo expedido o MGV - Mapa Genérico de Valores, os valores venais dos 
imóveis serão atualizados, anualmente, através de Decreto, com base nos índices oficiais 
de correção monetária divulgados pelo Governo Federal. 

Art. 14 - O MGV - Mapa Genérico de Valores conterá a PGV-T - Planta Genérica de Valores de 
Terrenos, a PGV-C - Planta Genérica de Valores de Construção e a PG-FC - Planta Genérica de 
Fatores de Correção que fixarão, respectivamente, os Vu-Ts - Valores Unitários de Metros 
Quadrados de Terrenos, os Vu-Cs - Valores Unitários de Metros Quadrados de Construções e os 
FC-Ts - Fatores de Correções de Terrenos e os FC-Cs - Fatores de Correções de Construções. 

Art. 15 - O VV-T - Valor Venal de Terreno resultará da multiplicação da AT-T - Área Total de 
Terreno pelo correspondente Vu-T - Valor Unitário de Metro Quadrado de Terreno e pelos FC-Ts - 
Fatores de Correção de Terreno, previstos no MGV - Mapa Genérico de Valores, aplicáveis de 
acordo com as características do terreno, conforme a fórmula abaixo: 

VV-T = (AT-T) x (Vu-T) x (FC-Ts) 

§ 1° - No cálculo do VV-T - Valor Venal de Terreno, no qual exista prédio em 
condomínio, será considerada a FI-TC - Fração Ideal de Terreno Comum correspondente a 
cada unidade autônoma, conforme a fórmula abaixo: 

FI-TCTxU, onde 
C 

FI-TC = Fração Ideal de Terreno Comum 
T = Área Total de Terreno do Condomínio 

U = Arca Construída da Unidade Autônoma 
C = Área Total Construída do Condomínio 

§ 20 
- Para os efeitos deste imposto considera-se imóvel sem edificação, o terreno e o solo 

sem benfeitoria ou edificação, assim entendido também o imóvel que contenha: 
1 - construção provisória que possa ser removida sem destruição ou alteração; 
II - construção em andamento ou paralisada; 
III - construção interditada, condenada, em ruínas, ou em demolição. 

Art. 16 - O VV-C - Valor Venal de Construção resultará da multiplicação da AT-C - Área Total de 
Construção pelo Vu-C - Valor Unitário de Metro Quadrado de Construção e pelos FC-Cs - Fatores 
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de Correção de Construção, previstos no MGV - Mapa Genérico de Valores, aplicáveis de acordo 
com as características da Construção, conforme a fórmula abaixo: 	 - 

VV-C = (AT-C) x (Vu-C) x (FC-Cs) 

Art. 17 - A AT-C - Área Total de Construção será obtida através da medição dos contornos 
externos das paredes ou, no caso de pilotis, da projeção do andar superior ou da cobertura, 
computando-se, também, a superfície das sacadas, cobertas ou descobertas, de cada pavimento. 

§ 1° - Os porões, jiraus, terraços, mezaninos e piscinas serão computados na área 
construída, observadas as disposições regulamentares. 
§ 2° - No caso de cobertura de postos de serviços e assemelhados será considerada como 
área construída a sua projeção sobre o terreno. 
§ 3° - As edificações condenadas ou em ruínas e as construções de natureza temporária 

não serão consideradas corno área edificada. 

Art. 18 - No cálculo da AT-C - Área Total de Construção, no qual exista prédio em condomínio, 
será acrescentada, à AP-C - Área Privativa de Construção de cada unidade, a parte correspondente 
das ACC - Áreas Construídas Comuns em função de sua QP - Quota-Parte. 

Parágrafo Único - A QP-ACC - Quota-Parte de Área Construída Comum correspondente 
a cada unidade autônoma, será calculada conforme a fórmula abaixo: 

QP-ACC TxU,onde: 
C 

QP-ACC = Quota-Parte de Área Construída Comum 
T = Arca Total Comum Construída do Condomínio 

U = Arca Construída da Unidade Autônoma 
C = Arca Total Construída do Condomínio 

Art. 19 - O Vu-T - Valor Unitário de Metro Quadrado de Terreno, o Vu-C - Valor Unitário de 
Metro Quadrado de Construção, os FC-Ts - Fatores de Correção de Terreno e os FC-Cs - Fatores 
de Correção de Construção serão obtidos, respectivamente, na TP-T - Tabela de Preço de Terreno, 
na TP-C - Tabela de Preço de Construção, na TFC-T - Tabela de Fator de Correção de Terreno e 
na TFC-C - Tabela de Fator de Correção de Construção, constantes no MGV - Mapa Genérico de 
Valores, conforme anexo específico próprio. 

Art. 20 - O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU será calculado através 
da multiplicação do VVI - Valor Venal do Imóvel com a ALC - Alíquota Correspondente, 
conforme a fórmula abaixo: 	 - 

E 	 IPTU=VVIxALC 
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Art. 21 - O VVI - Valor Venal do Imóvel, no qual não exista prédio em condomínio, será calculado 
através somatório do VV-T - Valor Venal do Terreno com o VV-C - Valor Venal da Construção, 
conforme a fórmula abaixo: 

VVI = (VV-T) + (VV-C) 

Art. 22 - O VVI - Valor Venal do Imóvel, no qual exista prédio em condomínio, será calculado 
através somatório do VV-T - Valor Venal do Terreno mais a FI-TC - Fração Ideal de Terreno 
Comum correspondente a cada unidade autônoma, com o VV-C - Valor Venal da Construção mais 
a QP-ACC - Quota-Parte de Área Construída Comum correspondente a cada unidade autônoma, 
conforme a fórmula abaixo: 

VVI = (VV-T + FI-TC) + (VV-C + QP-ACC) 

Art. 23 - As ALCs - Alíquotas Correspondentes, conforme anexo específicos próprios são: 
1 - progressivas em razão da função social da propriedade urbana; 
II - diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. 
§ 1°. Nos casos em que exista construção em terreno cuja área exceda a vinte vezes a área 
construída em que estiver vinculada, ocorrerá também a incidência do imposto sobre a 
Propriedade Territorial Urbana, sobre a área excedente, além do imposto predial. 
§ 2°. A Tabela de alíquotas do IPTU, descritas no Anexo 1, terão as suas faixas de valores 
corrigidos anualmente pelo mesmo índice adotado para correção da Planta Genérica de 
Valores - PGV. 

Art. 24 - Não será permitido ao Município, em relação ao Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - IPTU: 

1 - adotar como base de cálculo a superfície do imóvel ou o "status" econômico de seu 
proprietário; 
II - a fixação de adicional progressivo em função do número de imóveis do contribuinte; 
III - mediante decreto, proceder a sua atualização em percentual superior aos índices 
oficiais de correção monetária divulgados pelo Governo Federal. 

Seção III 
Sujeito Passivo 

Art. 25 - Contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU é o 
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 
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Seção IV 
Solidariedade Tributária 

Art. 26 - Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador do Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU ou por estarem expressamente designados, são 
pessoalmente solidários pelo pagamento do imposto: 

1 - o adquirente do imóvel, pelos débitos do alienante, existentes à data do título de 
transferência, salvo quando conste deste a prova de sua quitação, limitada esta 
responsabilidade, nos casos de arrematação em hasta pública, ao montante do respectivo 
preço; 
II - o espólio, pelos débitos do "de cujus", existentes à data da abertura da sucessão; 
III - o sucessor, a qualquer título, e o cônjuge meeiro, pelos débitos do "de cujus" 
existentes à data da partilha ou da adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante 
do quinhão, do legado ou da meação; 
IV - a pessoa jurídica que resultar da fusão, transformação ou incorporação de outra, ou 
em outra, pelos débitos das sociedades fundidas, transformadas ou incorporadas existentes 
à data daqueles atos; 
V - a pessoa natural ou jurídica que adquirir de outra, por qualquer título, fundo •de 
comércio ou de estabelecimento comercial, industrial ou de serviço, e continuar a 
exploração do negócio sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, 
pelos débitos do fundo ou do estabelecimento adquirido, existentes à data da transação. 

§ 1°  - Quando a aquisição se fizer por arrematação em hasta pública ou na hipótese do 
inciso III deste art. 26, a responsabilidade terá por limite máximo, respectivamente, o 
preço da arrematação ou o montante do quinhão, legado ou meação. 
§ 20  - O disposto no inciso III deste art. 26 aplica-se nos casos de extinção de pessoas 
jurídicas, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio 
remanescente ou se espólio, com a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual. 

Seção V 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 27 - O lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU será 
anual, efetuado de oficio pela autoridade administrativa, ocorrerá até o último dia útil do mês de 
dezembro, levando-se em conta a situação fática do imóvel existente no momento do lançamento. 

Parágrafo Único - Serão lançados e cobrados com o Imposto sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana - IPTU as TSPEDs - Taxas de Serviços Públicos Específicos e 
Divisíveis que se relacionam, direta ou indiretamente, com a propriedade, o domínio útil 
ou a posse do imóvel, por natureza ou acessão física, como definido na lei civil, localizado 
na Zona Urbana, Urbanizável e de Expansão Urbana do Município. 
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Art. 28 - O lançamento será feito de oficio, com base nas informações e nos dados levantados pelo 
órgão competente, ou em decorrência dos processos de "Baixa e Habite-se", "Modificação ou 
Subdivisão de Terreno" ou, ainda, tendo em conta as declarações do sujeito passivo e de 
terceiros. 

§ 1° - Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão fazendáriô 
competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
data da cientificação, prestar declarações sobre a situação do imóvel, com base nas quais 
poderá ser lançado o imposto. 
§ 2° - Quando houver qualquer alteração (referente a situação fisica do imóvel) que venha 
modificar o sistema de tributação junto ao cadastro do contribuinte, detectada através de 
diligência de Fiscalização, será lançado de imediato na data da constatação. 

Art. 29 - O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU será lançado em nome 
de quem constar o imóvel no CIMOB - Cadastro Imobiliário. 

Art. 30 - O recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e das 
TSPEDs - Taxas de Serviços Públicos Específicos e Divisíveis, que com ele serão cobradas, será 
efetuado, através de Documento de Arrecadação de Receitas Municipais, pela rede bancária, 
devidamente, autorizada pela Prefeitura: 

1 - em um só pagamento, com desconto de 10% (dez por cento), se recolhido até dia 
20(vinte) de fevereiro ou em data posterior a ser fixada pelo CATRIM (Calendário de 
Tributos Municipais); 
II - em um só pagamento, com desconto de 5% (cinco por cento), se recolhido até o dia 
05/03; 
III - de forma parcelada, em até 8 (oito) vezes, cujo calendário será fixado pelo CATRIM 
(Calendário de Tributos Municipais). 

CAPÍTULO II 
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" A QUALQUER TÍTULO, 

POR ATO ONEROSO, DE BENS IMÓVEIS, POR NATUREZA OU ACESSÃO FÍSICA, E 
DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS, EXCETO OS DE GARANTIA, 

BEM COMO CESSÃO DE DIREITOS A SUA AQUISIÇÃO 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Art. 31 - O Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos", a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de 
Bens Imóveis, por natureza ou acessão física, e de Direitos Reais sobre Imóveis, exceto os de 
Garantia, bem como Cessão de Direitos a sua Aquisição - ITBI, tem como fato gerador: 

1 - a transmissão "inter vivos", a qualquer título, por Ato Oneroso: 
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da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, por natureza ou por acessão física 
conforme definido no Código Civil; 

de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia; 
TI - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nas alíneas do inciso 1 deste art. 
31. 

Parágrafo Único - O imposto refere-se a atos e contratos relativos a imóveis situados no 
território do Município. 

Art. 32 - O imposto incide sobre as seguintes mutações patrimoniais: 
1 - a compra e a venda, pura ou condicional, de imóveis e de atos equivalentes; 
II - os compromissos ou promessas de compra e venda de imóveis, sem cláusulas de 
arrependimento, ou a cessão de direitos dele decorrentes; 
III - o uso, o usufruto e a habitação; 
IV - a dação em pagamento; 
V - a permuta de bens imóveis e direitos a eles relativos; 
VI - a arrematação e a remição; 
VII - o mandato em causa própria e seus substabelecimento, quando estes configurem 
transação e o instrumento contenha os requisitos essenciais à compra e à venda; 
VIII - a adjudicação, quando não decorrente de sucessão hereditária; 
IX - a cessão de direitos do arrematante ou adjudicatário, depois de assinado o auto de 
arrematação ou adjudicação; 
X - incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, ressalvados os casos previstos nos 
incisos 1, II e III do art. 33 seguinte; 
XI - transferência do patrimônio de pessoa jurídica para o de qualquer um de seus sócios, 
acionistas ou respectivos sucessores; 
XII - tornas ou reposições que ocorram: 

nas partilhas efetuadas em virtude de dissolução da sociedade conjugal ou morte, 
quando o cônjuge ou herdeiros receberem, dos imóveis situados no Município, quota-
parte cujo valor seja maior do que o da parcela que lhes caberiam na totalidade desses 
imóveis; 

nas divisões para extinção de condomínio de imóvel, quando for recebida, por 
qualquer condômino, quota-parte material, cujo valor seja maior do que o de sua quota-
parte final; 
XIII - instituição, transmissão e caducidade de fideicomisso; 
XIV - enfiteuse e subenfiteuse; 
XV - sub-rogação na clausula de inalienabilidade; 
XVI - concessão real de uso; 
XVII - cessão de direitos de usufruto; 
XVIII - cessão de direitos do arrematante ou adjudicante; 
XIX - cessão de promessa de venda ou cessão de promessa de cessão; 
XX - acessão física, quando houver pagamento de indenização; 
XXI - cessão de direitos sobre permuta de bens imóveis; 
XXII - lançamento em excesso, na partilha em dissolução de sociedade conjugal, a título 
de indenização ou pagamento de despesa; 
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XXIII - cessão de direitos de opção de venda, desde que o optante tenha direito à diferença 
de preço e não simplesmente à comissão; 
XXIV - transferência, ainda que por desistência ou renúncia, de direito e de ação a 
herança em cujo montante existe bens imóveis situados no Município; 
XXV - transferência, ainda que por desistência ou renúncia, de direito e de ação a legado 
de bem imóvel situado no Município; 
XXVI - transferência de direitos sobre construção em terreno alheio, ainda que feita ao 
proprietário do solo; 
XXVII - qualquer ato judicial ou extrajudicial "inter-vivos", não especificado nos incisos 
de 1 a XXVI, deste art. 32, que importe ou resolva em transmissão, a título oneroso, de 
bens imóveis, por natureza ou acessão física, ou de direitos sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como a cessão de direitos relativos aos mencionados atos; 
XXVIII - todos os demais atos e contratos onerosos, translativos da propriedade ou do 
domínio útil de bens imóveis, por natureza ou por acessão física, ou dos direitos sobre 
imóveis. 

Art. 33 - O Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos", a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de 
Bens Imóveis, por natureza ou acessão física, e de Direitos Reais sobre Imóveis, exceto os de 
Garantia, bem como Cessão de Direitos a sua Aquisição - ITBI não incide sobre a transmissão de 
bens ou direitos, quando: 

1— incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; 
II - decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, 
nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou 
direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; 
III - em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram 
conferidos, retornarem aos mesmos alienantes; 
IV - este voltar ao domínio do antigo proprietário por força de retrovenda, retrocessão ou 
pacto de melhor comprador. 

Art. 34 - Não se aplica o disposto nos incisos 1 e II do art. 33, quando a atividade preponderante 
do adquirente for a compra e venda desses bens e direitos, a sua locação ou arrendamento 
mercantil. 

§ 1° - Considera-se caracterizada a atividade preponderante, quando mais de 50% 
(cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) 
anos anteriores à aquisição, decorrer de transações mencionadas no "caput" deste art. 
34. 
§ 20 

- Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos 
de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância, levando-se em conta os 3 
(três) primeiros anos seguintes à data da aquisição. 
§ 30 

- A inexistência da preponderância de que trata o §1.' deste art. 34 será demonstrada 
pelo interessado, quando da apresentação da "Declaração para Lançamento do ITBI", 
sujeitando-se a posterior verificação fiscal. 

Art. 35 - Considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos", a 
Qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis, por natureza ou acessão física, e de Direitos 
Reais sobre Imóveis, exceto os de Garantia, bem como Cessão de Direitos a sua Aquisição - ITBI 
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no momento da transmissão, da cessão ou da permuta dos bens ou dos direitos, respectivamente, 
transmitidos, cedidos ou permutados. 

Art. 36 - Ocorrendo a transmissão "inter vivos", a qualquer título, 	por Ato Oneroso, da 
propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, por natureza ou por acessão física, conforme 
definido no Código Civil, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia, bem 
como da cessão onerosa de direitos a sua aquisição, nasce a obrigação fiscal para com o Imposto 
sobre a Transmissão "Inter Vivos", a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis, por 
natureza ou acessão física, e de Direitos Reais sobre Imóveis, exceto os de Garantia, bem como 
Cessão de Direitos a sua Aquisição - JTBJ, Independentemente: 

1 - da validade, da invalidade, da nulidade, da anulabilidade, da anulação do ato, 
efetivamente, praticado; 
II - da legalidade, da ilegalidade, da moralidade, da imoralidade, da licitude e da ilicitude 
da natureza do objeto do ato jurídico ou do malogro de seus efeitos. 

Seção II 
Base de Cálculo 

Art. 37 - A base de cálculo do imposto é o VBD - Valor dos Bens ou dos Direitos Transmitidos, 
Cedidos ou Permutados, no Momento da Transmissão, da Cessão ou da Permuta. 

§ 1° - O VBD - Valor dos Bens ou dos Direitos Transmitidos, Cedidos ou Permutados, no 
Momento da Transmissão, da Cessão ou da Permuta será determinado pela administração 
fazendária, através de avaliação com base nos elementos aferidos no mercado imobiliário 
ou constantes do CIMOB - Cadastro Imobiliário ou no valor declarado pelo sujeito 
passivo, se um destes últimos for maior. 

§ 2° - O sujeito passivo, antes da lavratura da escritura ou do instrumento que servir de 
base à transmissão, é obrigado a apresentar ao órgão fazendário a "Declaração para 
Lançamento do ITBI", cujo modelo será instituído por ato do Secretário, responsável 

pela área fazendária. 

Art. 38 - Na avaliação do imóvel serão considerados, dentre outros, os seguintes elementos: 
1 - zoneamento urbano; 
II - características da região, do terreno e da construção; 
III - valores aferidos no mercado imobiliário; 
IV - outros dados informativos tecnicamente reconhecidos. 

Art. 39 - O Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos", a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de 
Bens Imóveis, por natureza ou acessão física, e de Direitos Reais sobre Imóveis, exceto os de 
Garantia, bem como Cessão de Direitos a sua Aquisição - ITBI será calculado através da 
multiplicação do VBD - Valor dos Bens ou dos Direitos Transmitidos, Cedidos ou Permutados, no 
Momento da Transmissão, da Cessão ou da Permuta com a ALC - Alíquota Correspondente, 
conforme a fórmula abaixo: 
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Art. 40 - A alíquota do ITBI é de 2% (dois por cento) 

Parágrafo único - Nas transmissões imobiliárias financiadas por entidades públicas, 
incidirá o imposto na alíquota de 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente 
financiado e de 2% (dois por cento) sobre o valor restante. 

Seção III 
Sujeito Passivo 

Art. 41 - Contribuinte do Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos", a Qualquer Título, por Ato 
Oneroso, de Bens Imóveis, por natureza ou acessão física, e de Direitos Reais sobre Imóveis, 
exceto os de Garantia, bem como Cessão de Direitos a sua Aquisição - ITBI é: 

1 - na transmissão de bens ou de direitos, o adquirente ou o transmitente do bem ou do 
direito transmitido; 
II - na cessão de bens ou de direitos, o cessionário ou o cedente do bem ou do direito 
cedido; 
III - na permuta de bens ou de direitos, qualquer um dos permutantes do bem ou do direito 
permutado. 

Seção IV 
Solidariedade Tributária 

Art. 42 - Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador do Imposto sobre a 
Transmissão "Inter Vivos", a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis, por natureza 
ou acessão física, e de Direitos Reais sobre Imóveis, exceto os de Garantia, bem como Cessão de 
Direitos a sua Aquisição - ITBI ou por estarem expressamente designados, são pessoalmente 
solidários pelo pagamento do imposto: 

1 - na transmissão de bens ou de direitos, o adquirente, em relação ao transmitente do bem 
ou do direito transmitido; 
II - na transmissão de bens ou de direitos, o transmitente, em relação ao adquirente do bem 
ou do direito transmitido; 
III - na cessão de bens ou de direitos, o cessionário, em relação ao cedente do bem ou do 
direito cedido; 
IV - na cessão de bens ou de direitos, o cedente, em relação ao cessionário do bem ou do 
direito cedido; 
V - na permuta de bens ou de direitos, o permutante, em relação ao outro perniutante do 
bem ou do direito permutado; 
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VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, relativamente aos atos por 
eles ou perante eles praticados em razão do seu ofício, ou pelas omissões de que forem 
responsáveis. 

Seção V 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 43 - O lançamento do Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos", a Qualquer Título, por Ato 
Oneroso, de Bens Imóveis, por natureza ou acessão física, e de Direitos Reais sobre Imóveis, 
exceto os de Garantia, bem como Cessão de Direitos a sua Aquisição - ITBI deverá ter em conta a 
situação fática dos bens ou dos direitos transmitidos, cedidos ou permutados, no momento da 
transmissão, da cessão ou da permuta. 

Art. 44 - O lançamento será efetuado levando-se em conta o VBD.— Valor dos Bens ou dos 
Direitos Transmitidos, Cedidos ou Permutados, no Momento da Transmissão, da Cessão ou da 
Permuta, determinado pela administração fazendária, através de avaliação com base nos elementos 
aferidos no mercado imobiliário ou constantes do CIMOB - Cadastro Imobiliário ou no valor 
declarado pelo sujeito passivo, se um destes últimos for maior. 

Art. 45 - O Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos", a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de 
Bens Imóveis, por natureza ou acessão fisica, e de Direitos Reais sobre Imóveis, exceto os de 
Garantia, bem corno Cessão de Direitos a sua Aquisição - ITBI será recolhido: 

1 - até a data de lavratura do instrumento que servir de base à transmissão, à cessão ou à 
permuta de bens ou de direitos transmitidos, cedidos ou permutados, quando realizada no 
Município; 
II - no prazo de 15 (quinze) dias: 

da data da lavratura do instrumento referido no inciso 1, quando realizada fora do 
Município; 

da data da assinatura, pelo agente financeiro, de instrumento da hipoteca, quando se 
tratar de transmissão, cessão ou permutas financiadas pelo Sistema Financeiro de 
Habitação - SFH; 

da arrematação, da adjudicação ou da remição, antes da assinatura da respectiva carta 
e mesmo que essa não seja extraída; 
III - nas transmissões realizadas por termo judicial, em virtude de sentença judicial, o 
imposto será pago dentro de 10 (dez) dias, contados da sentença que houver homologado 
sem cálculo. 

§ 1 - Caso oferecido embargos, relativamente às hipóteses referidas na alínea "c", do 
inciso II, deste art. 45, o imposto será pago dentro de 10 (dez) dias, contados da sentença 
que os rejeitou. 
§ 2 

- A critério do Poder Executivo, o ITBI poderá ser pago parceladamente em até 05 
(cinco) vezes, devendo a primeira parcela ser quitada no prazo de até 15 (quinze) dias, a 
partir da data da emissão da Guia de Recolhimento do Imposto de Transmissão. 
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Art. 46 - Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão fazendário 
competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da 
cientificação, prestar declarações sobre a transmissão, a cessão ou a permuta de bens ou de direitos 
transmitidos, cedidos ou permutados, com base nas quais poderá ser lançado o imposto. 

Art. 47 - O Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos", a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de 
Bens Imóveis, por natureza ou acessão física, e de Direitos Reais sobre Imóveis, exceto os de 
Garantia, bem como Cessão de Direitos a sua Aquisição - ITBI será lançado em nome de qualquer 
das partes, da operação tributada, que solicitar o lançamento, ao órgão competente, ou foi: 
identificada, pela autoridade administrativa, como sujeito passivo ou solidário do imposto. 

Seção VI 
Obrigações dos Notários e dos Oficiais de Registros de Imóveis e de seus Prepostos 

Art. 48 - Os escrivães, tabeliães, oficiais de notas, de registro de imóveis e de registro de títulos 
e de documentos e de quaisquer outros serventuários da justiça, quando da prática de atos que 
importem transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, bem como suas cessões, 
ficam obrigados: 

1 - a exigir que os interessados apresentem comprovante original do pagamento do 
imposto, o qual será transcrito em seu inteiro teor no instrumento respectivo; 

II - a facilitar, à fiscalização da Fazenda Pública Municipal, o exame, em cartório, dos 
livros, dos registros e dos outros documentos e a lhe fornecer, quando solicitadas, 
certidões de atos que foram lavrados, transcritos, averbados ou inscritos e concernentes a 
imóveis ou direitos a eles relativos; 
III - o prazo máximo de 30 (trinta) dias do mês subseqüente a prática do ato da 
transmissão, de cessão ou de permuta de Bens de Direito, a comunicar, à Prefeitura, os 
seus seguintes elementos constitutivos: 

o imóvel, bem como o valor, objeto da transmissão, da cessão ou da permuta; 
o nome e o endereço do transmitente, do adquirente, do cedente, do cessionário e dos 

permutantes, conforme o caso; 
o valor do imposto, a data de pagamento e a instituição arrecadadora; 
outras informações que julgar necessárias. 
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CAPÍTULO III 
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Art. 49. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a 
prestação de serviços constantes da lista abaixo, ainda que esses não se constituam como 
atividade preponderante do prestador. 
1 - Serviços de informática e congêneres. 
1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. 
1.02 - Programação. 
1.03 - Processamento de dados e congêneres. 
1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos. 
1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. 
1.06 - Assessoria e consultoria em informática. 
1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção 
de programas de computação e bancos de dados. 
1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. 

2 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 
2.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 

3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. 
3.01 - Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 
3.02 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, 
quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de 
diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer 
natureza. 
3.03 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, 
compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer 
natureza. 
3.04 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. 
4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. 
4.01 - Medicina e biomedicina. 
4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra- 
sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. 
4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos- 
socorros, ambulatórios e congêneres. 
4.04 - Instrumentação cirúrgica. 
4.05 - Acupuntura. 

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

4.10 - Nutrição. 
4.11 -Obstetrícia. 
4.12 - Odontologia. 
4.13 - Ortóptica. 
4.14 - Próteses sob encomenda. 
4.15 - Psicanálise. 
4.16 - Psicologia. 
4.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. 
4.18 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 
4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. 
4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer 
espécie. 
4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 
4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de 
assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. 
4.23 - Outros planos d.e saúde que se cumpram através de serviços de terceiros 
contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante 
indicação do beneficiário: 

5 - Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. 
5.01 - Medicina veterinária e zootecnia. 
5.02 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área 
veterinária. 
5.03 - Laboratórios de análise na área veterinária. 
5.04 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 
5.05 - Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 
5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer 
espécie. 
5.07 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 
5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. 
5.09 - Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. 

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

7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, 
manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 
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7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo 
e congêneres. 
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de 
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive 
sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, 
pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e 
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de 
serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 
7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e 
outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, 
projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. 
7.04 - Demolição. 
7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e 
congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos 
serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 
7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de 
parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo 
tomador do serviço. 
7.07 - Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. 
7.08 - Calafetação. 
7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e 
destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. 
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, 
chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. 
7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 
7.12 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, 
químicos e biológicos. 
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, 
pulverização e congêneres. 
7.14 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. 
7.15 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 
7.16 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e 
congêneres. 
7.17 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e 
urbanismo. 
7.18 - Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, 
levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofisicos 
e congêneres. 
7.19 - Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, 
testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e 
explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. 
7.20 - Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 

8 - Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, 
treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. 
8.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. 
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8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de 
conhecimentos de qualquer natureza. 

9 - Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres. 
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condorniniais, flat, 
apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, 
motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o 
valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao 
Imposto Sobre Serviços). 
9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programa 
de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. 
9.03 - Guias de turismo. 

10 - Serviços de intermediação e congêneres. 
10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões 
de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. 
10.02 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores 
mobiliários e contratos quaisquer. 
10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade 
industrial, artística ou literária. 
10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento 
mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring). 
10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não 
abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas 
de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. 
10.06 - Agenciamento marítimo. 
10.07 - Agenciamento de notícias. 
10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de 
veiculação por quaisquer meios. 
10.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 
10.10 - Distribuição de bens de terceiros. 

11 - Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. 
11.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de 
embarcações. 
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 
11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas. 
11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de 
qualquer espécie. 

12 - Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. 
12.01 - Espetáculos teatrais. 
12.02 - Exibições cinematográficas. 
12.03 - Espetáculos circenses. 
12.04 - Programas de auditório. 
12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 
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12.06 - Boates, taxi-dancing e congêneres. 
12.07 - Shows, baliet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e 
congêneres. 
12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres. 
12.09 - Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 
12.10 - Corridas e competições de animais. 
12.11 - Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a 
participação do espectador. 
12.12 - Execução de música. 
12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, 
entrevistas, shows, bailet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, 
festivais e congêneres. 
12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão 
por qualquer processo. 
12.15 - Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. 
12.16 - Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, 
óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. 
12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. 

13 - Serviços relativos à fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. 
13.01 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e 
congêneres. 
13.02 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, 
trucagem e congêneres. 
13.03 - Reprografia, microfilmagem e digitalização. 
13.04 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, 
fotõlitografia. 

14 - Serviços relativos a bens de terceiros. 
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, 
blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, 
motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam 
sujeitas ao ICMS). 
14.02 - Assistência técnica. 
14.03 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam 
sujeitas ao ICMS). 
14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus. 
14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, 
lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, 
plastificação e congêneres, de objetos quaisquer. 
14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive 
montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele 
fornecido. 
14.07 - Colocação de molduras e congêneres. 
14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. 
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14.09 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto 
aviamento. 
14.10 - Tinturaria e lavanderia. 
14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 
14.12 - Funilaria e lanternagem. 
14.13 - Carpintaria e serralheria. 

15 - Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados 
por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. 
15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito 
e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. 
15.02 - Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e 
aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das 
referidas contas ativas e inativas. 
15.03 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de 
terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. 
15.04 - Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de 
idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres. 
15.05 - Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, 
inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF ou em 
quaisquer outros bancos cadastrais. 

15.06 - Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em 
geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com 
outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; 
transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em 
custódia. 
15.07 - Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer 
meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais 
de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede 
compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em 
geral, por qualquer meio ou processo. 
15.08 - Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de 
contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, 
concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços 
relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins. 
15.09 - Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos 
e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e 
demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). 
15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de 
títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, 
inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; 
fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, 
fichas de compensação, impressos e documentos em geral. 
15.11 - Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de 
títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados. 
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15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 
15.13 - Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, 
prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de 
exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e 
cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais 
serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; 
envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio. 
15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, 
cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres. 
15.15 - Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, 
inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou 
processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento. 

' 	15.16 - Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de 
pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços 
relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive 
entre contas em geral. 
15.17 - Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de 
cheques quaisquer, avulso ou por talão. 
15.18 - Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou 
obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e 
renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços 
relacionados a crédito imobiliário. 

16 - Serviços de transporte de natureza municipal. 
16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal. 

17 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. 
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta 
lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações 
de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta 
audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura 
administrativa e congêneres. 
17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou 
administrativa. 
17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. 
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de 
empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de 
serviço. 
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de 
campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais 
publicitários. 
17.07 - Franquia (franchising). 
17.08 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 
17.09 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e 
congêneres. 
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17.10 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e 
bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 
17.11 -Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. 
17.12 - Leilão e congêneres. 
17.13 —Advocacia. 
17.14 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 
17.15 —Auditoria. 
17.16 - Análise de Organização e Métodos. 
17.17 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 
17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 
17.19 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 
17.20 - Estatística. . 	17.21 - Cobrança em geral. 
17.22 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro,, seleção, 
gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, 
relacionados a operações de faturização (factoring). 
17.23 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. 

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

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

20 - Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, 
ferroviários e metroviários. 
20.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de 
passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, 
serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços 
acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação 
ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres. 
20.02 - Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, 
armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de 
apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e 
congêneres. 
20.03 - Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de 
passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres. 
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21 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 
21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 

22 - Serviços de exploração de rodovia. 
22.01 - Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos 
usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos 
para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência 
aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão 
ou em 	normas oficiais. 

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

24 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, 
adesivos e congêneres. 
24.01 	Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, 
banners, adesivos e congêneres. 

25 - Serviços funerários. 
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; 
transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; 
desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; 
embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. 
25.02 - Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. 

25.03 - Planos ou convênio funerários. 
25.04 - Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 

26 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, 
bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e 
congêneres. 
26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, 
objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e 
congêneres. 

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

28 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 
28.01 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 

29 - Serviços de biblioteconomia. 
29.01 - Serviços de biblioteconomia. 

30 - Serviços de biologia, biotecnologia e química. 

30.01 - Serviços de biologia, biotecnologia e química. 

26 	
C(áuEo CIum6iníto 

PREFEITO 



Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia. 
Estado do Rio de Janeiro 

Gabinete do Prefeito 

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

32 - Serviços de desenhos técnicos. 
32.01 - Serviços de desenhos técnicos. 

33 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 
33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 

34 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 
34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 

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

36 - Serviços de meteorologia. 
36.01 - Serviços de meteorologia. 

37 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 
37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 

38 - Serviços de museologia. 
38.01 - Serviços de museologia. 

39 - Serviços de ourivesaria e lapidação. 
39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo 
tomador do serviço). 

40 - Serviços relativos a obras de arte sob encomenda. 
40.01 - Obras de arte sob encomenda. 

§ 1.0 A lista de serviços, embora taxativa e limitativa na sua verticalidade, comporta 
interpretação ampla, analógica e extensiva na sua horizontalidade. 	 - 

§ 2.°  A interpretação ampla e analógica é aquela que, partindo de um texto de lei, faz 
incluir situações análogas, mesmo não, expressamente, referidas, não criando direito 
novo, mas, apenas, completando o alcance do direito existente. 

§ 3.0  A Incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN não 
depende da denominação dada ao serviço prestado ou da conta utilizada para registros da 
receita, mas, tão-somente, de sua identificação, simples, ampla, analógica ou extensiva, 
com os serviços previstos na lista de serviços. 
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§ 4 °  Para fins de enquadramento na lista de serviços: 

1 - o que vale é a natureza, a "alma" do serviço, sendo irrelevante o nome dado pelo 
contribuinte; 

II - o que importa é a essência, o "espírito" do serviço, ainda que o nome do serviço não 
esteja previsto, literalmente, na lista de serviço. 

§ 5•0 o imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja 
prestação se tenha iniciado no exterior do País. 

§ 6.0  Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não 
ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 
ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. 

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

§ 8.°  Ocorrendo a prestação, por pessoa física ou jurídica, com ou sem estabelecimento 
fixo, de serviço de qualquer natureza não compreendidos no art. 155, II, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, definidos na lista de serviços, nasce a obrigação fiscal 
para com o Imposto Sobre 	Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, 
Independentemente: 

1 - da validade, da invalidade, da nulidade, da anulabilidade, da anulação do ato, 
efetivamente, praticado; 

II - da legalidade, da ilegalidade, da moralidade, da imoralidade, da licitude e da ilicitud 
da natureza do objeto do ato jurídico ou do malogro de seus efeitos. 

Art. 50 - A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 

§ 1 Quando os serviços descritos pelo subitem 3.03 da lista anexa forem prestados no 
território de mais de um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, 
à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer 
natureza, ou ao número de postes, existentes em cada Município. 
§ 2 Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: 
1 - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 
7.05 da lista de serviços do art. 49 desta Lei Complementar; 

Art. 51 - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN não incide sobre: 
1 - os serviços prestados: 
a) em relação de emprego; 
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b) por trabalhadores avulsos; 
e) por diretores e membros de conselhos consultivo ou fiscal de sociedades e fundações, 
bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados; 
II - as mercadorias a serem ou que tenham sido utilizadas na prestação de dos serviços 
incluídos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços do art° 49 desta Lei Complementar. 
III - as exportações de serviços para o exterior do País; 
IV - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos 
depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de 
crédito realizadas por instituições financeiras; 
Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso III os serviços desenvolvidos 
no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente 
no exterior. 

Art. 52 - O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento 
prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas 
hipóteses previstas nos incisos 1 a XXI, quando o imposto será devido no local: 

1 - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 5.°  do art. 49.0; 

II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos 
serviços descritos no subitem 3.04 da lista de serviços; 

III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 da lista; 

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

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

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

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

VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.11 da lista; 

IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, 
químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista; 
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X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.14 da lista; 

XI - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no 
caso dos serviços descritos no subitem 7.15 da lista; 

XII - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista; 

XIII - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e 
urbanismo, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17; 

XIV - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no 
subitem 11.01 da lista; 

XV - dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso 
dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista; 

XVI - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no 
caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista; 

XVII - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso 
dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista; 

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

XIX - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, 
onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista; 

XX - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, 
organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.09 da lista; 

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

§ 1.0 No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.03 da lista anexa, considera-se 
ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja 
extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, 
objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, 
compartilhado ou não. 

§ 2.°  No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, considera-se 
ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja 
extensão de rodovia explorada. 
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§ 30 Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento 
prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos 
no subitem 20.01. 

Art. 53 - Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a 
atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade 
econômica ou profissional, sendo irrelevante para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, 
agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras 
que venham a ser utilizadas. 

§ 1.0 Unidade Econômica ou Profissional é uma Unidade Física, Organizacional ou 
Administrativa, não necessariamente de Natureza Jurídica, onde o Prestador de Serviço 
exerce Atividade Econômica ou Profissional. 

§ 2.0  A Existência da Unidade Econômica ou Profissional é indicada pela conjunção, 
parcial ou total, dos seguintes elementos.. 

1 - Manutenção de pessoal, de material, de mercadoria, de máquinas, de instrumentos e 
de equipamentos; 

II - Estrutura organizacional ou administrativa; 

III - Inscrição em órgãos públicos, inclusive previdenciários; 

IV - Indicação como domicílio tributário para efeito de outros tributos; 

V - Permanência ou ânimo de permanecer no loca!, para a exploração, endereço em 
impressos, formulários ou correspondência, contrato de locação do imóvel, propaganda 
ou publicidade, ou em contas de telefone, de fornecimento de energia elétrica, de água ou 
de gás. 

$ 30 O contribuinte é o prestador do serviço. 

Seção II 
Base de Cálculo da Prestação de Serviço 

Sob a Forma de Trabalho Pessoal do Próprio Contribuinte 

Art. 54 - A base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a 
prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte será determinada, 
anualmente, em função da natureza do serviço e dos outros fatores pertinentes. 
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Art. 55 - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço 
sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte será calculado anualmente, através da 
multiplicação da UFM - Unidade Fiscal Municipal com a alíquota correspondente, em 
conformidade com o anexo II: 

Art. 56 - A prestação de serviço sob forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte é o simples 
fornecimento de trabalho, por profissional autônomo, com ou sem estabelecimento, que não 
tenha, a seu serviço, empregado com a sua mesma qualificação profissional. 

Art. 57 - Quando a prestação de serviço sob forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte não 
for o simples fornecimento de trabalho, por profissional autônomo, com ou sem estabelecimento, 
tendo, a seu serviço, empregado com a sua mesma qualificação profissional, a base de cálculo 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN será determinada, mensalmente: 

1 - Em se enquadrando corno prestação de serviço sob a forma de Sociedade de 
Profissional Liberal, levando-se em conta cada profissional habilitado, sócio, empregado 
ou não, que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade 
pessoal, nos termos da lei aplicável; 
II - Em se enquadrando como prestação de serviço sob a forma de Pessoa Jurídica, 
diferente de Sociedade de Profissional Liberal, levando-se em conta o preço do serviço. 

Seção III 
Base de Cálculo da Prestação de Serviço Sob a Forma de Sociedade de Profissional Liberal 

Art. 58 - A base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a 
prestação de serviço sob a forma de sociedade de profissional liberal será determinada;  
mensalmente, em função da natureza do serviço e dos outros fatores pertinentes. 

Art. 59 - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço 
sob a forma de sociedade de profissional liberal será calculado, mensalmente, em conformidade 
com anexo III, de acordo com a fórmula abaixo: 

ISSQN PSxALC 

Art. 60 - As ALCs - Alíquotas Correspondentes, conforme Anexo III, são variáveis de acordo com 
a natureza de serviço e de outros fatores pertinentes. 

Art. 61 - A prestação de serviço sob forma de sociedade de profissional liberal 	é quando 
os serviços a que se referem os ítens 4, 5, 7, 17, compreendidos na lista de serviços, forem 
prestados por sociedades. 
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Art. 62 - A base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN será 
determinada, mensalmente, levando-se em conta o preço do serviço, quando a prestação de serviço 
sob forma de sociedade de profissional liberal: 

1 - não se enquadrarem nos ítens 4, 5, 7, 17, compreendidos na lista de serviços; 
II - mesmo se enquadrando nos ítens 4, 5, 7, 17, compreendidos na lista de serviços, for 
efetuada: 

por sócio pessoa jurídica; 
por sócio pessoa física não habilitado para o exercício da atividade correspondente aos 

serviços prestados; 
em caráter empresarial. 

Parágrafo único - A prestação de serviço sob forma de sociedade de profissional liberal é 
efetuada em caráter empresarial quando: 

pela atividade conjunta ou indiscriminada dos seus elementos na realização do serviço 
típico, fica descaracterizada a forma pessoal do trabalho profissional; 

os trabalhos resultantes são de produção indistinta, sem característica de trabalho 
pessoal. 

Seção IV 
Base de Cálculo da Prestação de Serviço Sob a Forma de Pessoa Jurídica, 

Diferente de Sociedade de Profissional Liberal e Não Incluída no subitem 22.01 da Lista de 
Serviços 

Art. 63 - A base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre 
prestação de serviço sob a forma de pessoa jurídica, diferente de sociedade de profissional liberal e 
não incluída no item 22.01 da lista de serviços, será determinada, mensalmente, em função do 
preço do serviço. 

Art. 64 - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço 
sob a forma de pessoa jurídica, diferente de sociedade de profissional liberal e não incluída no item 
22.01 da lista de serviços, será calculado, mensalmente, através da multiplicação do PS - Preço do 
Serviço com a ALC - Alíquota Correspondente, em conformidade com anexo III e de acordo com a 
fórmula abaixo: 

- 

ISSQN PSxALC 

Art. 65 - As ALCs - Alíquotas Correspondentes, conforme Anexo III, são variáveis de acordo com 
a natureza do serviço e de outros fatores pertinentes. 

Art. 66 - O preço do serviço é a receita bruta a ele correspondente, tudo o que for cobrado em 
virtude da prestação do serviço, em dinheiro, bens, serviços ou direitos, seja na conta ou. não; 
inclusive a título de reembolso, de ressarcimento, de reajustamento ou de outro dispêndio de 
qualquer natureza, independentemente do seu efetivo pagamento: 
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1 - incluídos: 
os materiais a serem ou que tenham sido utilizados na prestação dos serviços, exceto os 

subitens 7.02 e 7.05. 
as mercadorias a serem ou que tenham sido utilizadas na prestação dos serviços. 

Art. 67 - Mercadoria: 
i - é o objeto de comércio do produtor ou do comerciante, por grosso ou a retalho, que a 
adquire para revender a outro comerciante ou ao consumidor; 
ii - é a coisa móvel que se compra e se vende, por atacado ou a varejo, nas lojas, 
armazéns, mercados ou feiras; 
iii - é todo bem móvel sujeito ao comércio, ou seja, com destino a ser vendido; 
iv - é a coisa móvel que se encontra na posse do titular de um estabelecimento comercial, 
industrial ou produtor, destinando-se a ser por ele transferida, no estado em que se encontra 
ou incorporada a outro produto. 

Art. 68 - Material: 
1 - é o objeto que, após ser comercializado, pelo comércio do produtor ou do comerciante, 
por grosso ou a retalho, é adquirido, pelo prestador de serviço, não para revender a outro 
comerciante ou ao consumidor, mas para ser utilizado na prestação dos serviços previstos 
na lista de serviços; 
ii - é a coisa móvel que, após ser comprada, por atacado ou a varejo, nas lojas, armazéns, 
mercados ou feiras, é adquirida, pelo prestador de serviço, para ser empregada na prestação 
dos serviços previstos na lista de serviços; 
III - é todo bem móvel que, não sujeito mais ao comércio, ou seja, sem destino a ser 
vendido, por se achar no poder ou na propriedade de um estabelecimento prestador de 
serviço, é usado na prestação dos serviços previstos na lista de serviços; 
IV - é a coisa móvel que, logo que sai da circulação comercial, se encontra na posse do 
titular de um estabelecimento prestador de serviço, destina-se a ser por ele aplicada na 
prestação dos serviços previstos na lista de serviços. 

Art. 69 - Subempreitada: 
i - é a terceirização total ou parcial de um serviço global previsto na lista de serviços; 
ii - é a terceirização de uma ou de mais de urna das etapas específicas de um serviço geral 
previsto na lista de serviços. 

Art. 70 - O preço do serviço ou a receita bruta compõe o movimento econômico do mês em que for 
concluída a sua prestação. 

Art. 71 - Os sinais e os adiantamentos recebidos pelo contribuinte durante a prestação do serviço, 
integram a receita bruta no mês em que forem recebidos. 

Art. 72 - Quando a prestação do serviço for subdividida em partes, considera-se devido o imposto 
no mês em que for concluída qualquer etapa contratual a que estiver vinculada a exigibilidade do 
preço do serviço. 
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Art. 73 - A aplicação das regras relativas à conclusão, total ou parcial, da prestação do serviço, 
independe do efetivo pagamento do preço do serviço ou do cumprimento de qualquer obrigação 
contratual assumida por um contratante em relação ao outro. 

Art. 74 - As diferenças resultantes dos reajustamentos do preço dos serviços integrarão a receita do 
mês em que sua fixação se tornar definitiva. 

Art. 75 - Na falta do PS - Preço do Serviço, ou não sendo ele desde logo conhecido, poderá ser 
fixado, mediante estimativa ou através de arbitramento. 

Seção V 
Sujeito Passivo 

Art. 76. O contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é o prestador 
do serviço. 
Parágrafo único. Não são contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
IS SQN: 

1 - os que prestem serviços em relação de emprego; 
II - os trabalhadores avulsos; 
III - por diretores e membros de conselhos consultivo ou fiscal de sociedades e fundações, 

bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados. 

Seção VI 
Responsabilidade Tributária 

Art. 77. Fica atribuída, em caráter supletivo do cumprimento total da obrigação tributária, às 
empresas e às entidades estabelecidas no município, na condição de tomadoras de serviços, a 
responsabilidade tributária pela retenção e pelo recolhimento do Imposto Sobre Serviços dê 
Qualquer Natureza - JSSQN devido pelos prestadores de serviços. 

Art. 78. O Município, mediante lei, poderá atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo 
crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total 
ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais. 

§ 12  Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do 
imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na 
fonte. 

§ 22  Sem prejuízo do disposto no caput e no § 12  deste artigo, são responsáveis: 
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1 - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação 
se tenha iniciado no exterior do País; 

II - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços 
descritos nos subitens 3.04, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10. 7.11. 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 
11.01. 11.02, 11.04, todos do item 12, exceto 12.13, 17.04, 17.05, 17.09, todos do item 20 da lista 
anexa. 

III - As empresas prestadoras serviços de outros municípios que prestarem serviços dentro 
desta municipalidade, em conformidade com os subitens 7.18, 8.02, 14.01, 14.02, 14.03, 14.05, 
14.06, 14.13, 17.10 e 17.23 da lista de serviço, ficarão sujeito a retenção do Imposto e pelo 
recolhimento do ISSQN pelo tomador localizada neste Município. 

IV - a -  prefeitura, os órgãos da administração pública, direta e indireta, autárquicos e 
fundacionais, das esferas federal, estadual e municipal, as empresas públicas, as sociedades de 
economia mista e as concessionárias, permissionárias, autorizadas e delegadas de serviços públicos, 
bem como as instituições financeiras, bancárias, condominios e entidades imunes; 

V - as empresas tomadoras de serviços, quando o prestador de serviço: 
não comprovar sua inscrição no CAMOB - Cadastro Mobiliário; 
obrigado à emissão de Nota Fiscal de Serviço, deixar de fazê-lo; 

§ 1.0 Não se enquadram no regime de responsabilidade tributária por substituição total, em 
relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, enquanto prestadores de 
serviços, as empresas e as entidades elencadas no item 22.01 da lista de serviços. 

§ 2.°  A responsabilidade tributária é extensiva ao promotor ou ao patrocinador de 
espetáculos esportivos e de diversões públicas em geral e às instituições responsáveis por 
ginásios, por estádios, por teatros, por salões e por congêneres, em relação aos eventos 
realizados. 

§ 3•0 Q regime de responsabilidade tributária por substituição total: 
1 - havendo, por parte do tomador de serviço, a retenção e o recolhimento do Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, substitui, totalmente, a responsabilidade tributária 
do prestador de serviço. 

II - não havendo, por parte do tomador de serviço, a retenção e o recolhimento do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, não exclui, parcialmente ou totalmente, a 
responsabilidade tributária do prestador de serviço. 

Art. 79. A retenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, deverá 
ser, devidamente, comprovada, pelo do tomador de serviço. 

Art. 80. A base de cálculo para a retenção e o recolhimento do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza - ISSQN relativo a prestação de serviço sob a forma de pessoa jurídica não 
incluída no subitem 22.01 da lista de serviço, bem como a sociedade de profissional liberal e os 
profissionais autonomos não estabelecidos no Municipio, será calculada através da multiplicação do 
P5 - Preço do Serviço com a ALC - Alíquota Correspondente, variável de acordo com a natureza 
do serviço e de outros fatores pertinentes, em conformidade com o anexo III, de acordo com a 
fórmula abaixo: 
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ISSQN RETIDO NA FONTE = PS x ALC 

Art. 81. O valor do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN retido e 
recolhido na fonte, por parte do tomador de serviço, constituirá crédito tributário dedutível do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN a ser pago no período, por parte do 
prestador de serviço. 

Art. 82. As empresas e as entidades alcançadas, de forma ativa ou passiva, pela retenção 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN manterão controle, em separado, das 
operações ativas e passivas sujeitas ao regime de responsabilidade tributária por substituição total, 
para exame periódico da fiscalização municipal. 

Seção VII 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 83. O lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN será: 
1 - efetuado de ofício pela autoridade administrativa, na prestação de serviço sob a forma 

de: 
trabalho pessoal do próprio contribuinte; 
sociedade de profissional liberal ou pessoa jurídica, diferente de sociedade de 

profissional liberal, quando: 
1 - a lei determinar; 
2 - a declaração não é prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação 

tributária; 
3 - a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do item 2, 

deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento 
formulado pela autoridade administrativa, a seu juízo; 

4 - a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do item 2, 
recusar-se a prestar, no prazo e na forma da legislação tributária, esclarecimento formulado pela 
autoridade administrativa, a seu juízo; 

5 - a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do item 2, 
não prestar satisfatoriamente, no prazo e na forma da legislação tributária, esclarecimento 
formulado pela autoridade administrativa, a seu juízo; 

6 - houver comprovação de falsidade quanto a qualquer elemento definido na legislação 
tributária como sendo de declaração obrigatória; 

7 - houver comprovação de erro quanto a qualquer elemento definido na legislação 
tributária como sendo de declaração obrigatória; 

8 - houver comprovação de omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação 
tributária como sendo de declaração obrigatória; 

9 - houver comprovação de omissão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no 
exercício da atividade de lançamento por homologação; 
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10 - houver comprovação de inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no 
exercício da atividade de lançamento por homologação; 

11 - houver comprovação de ação do sujeito passivo que dê lugar à aplicação de 
penalidade pecuniária; 

12 - houver comprovação de omissão do sujeito passivo que dê lugar à aplicação de 
penalidade pecuniária; 

13 - houver comprovação de ação de terceiro legalmente obrigado que dê lugar à 
aplicação de penalidade pecuniária; 

14 - houver comprovação de omissão de terceiro legalmente obrigado que dê lugar à 
aplicação de penalidade pecuniária; 

houver comprovação que o sujeito passivo agiu com dolo; 
houver comprovação que o sujeito passivo agiu com fraude; 
houver comprovação que o sujeito passivo agiu com simulação; 
houver comprovação que terceiro, em benefício do sujeito passivo, agiu com dolo; 
houver comprovação que terceiro, em benefício do sujeito passivo, agiu com fraude; 

20 - houver comprovação que terceiro, em beneficio do sujeito passivo, agiu com 
simulação; 

houver apreciação de fato não conhecido por ocasião do lançamento anterior; 
houver apreciação de fato não provado por ocasião do lançamento anterior; 
houver comprovação que, no lançamento anterior, ocorreu fraude da autoridade que o 

efetuou; 
24 - houver comprovação que, no lançamento anterior, ocorreu falta funcional da 

autoridade que o efetuou; 
25 - houver comprovação que, no lançamento anterior, ocorreu omissão de ato essencial 

da autoridade que o efetuou; 
26 - houver comprovação que, no lançamento anterior, ocorreu omissão de formalidade 

essencial da autoridade que o efetuou. 
II - efetuado, de forma espontânea, diretamente, pelo próprio sujeito passivo, na prestação 

de serviço sob a forma de: 
trabalho pessoal do próprio contribuinte, quando este, por ter, a seu serviço, 

empregado com a sua mesma qualificação profissional, não for o simples fornecimento de trabalho; 
sociedade de profissional liberal; 
pessoa jurídica, diferente de sociedade de profissional liberal. 

§ 1.°  O pagamento antecipado do sujeito passivo extingue, potencialmente, o crédito 
tributário, todavia, a extinção, efetiva, fica condicionada à resolução da ulterior homologação do 
lançamento. 

§ 2.°  Os atos anteriores à homologação do lançamento, praticados pelo sujeito 'passivo ou 
por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito, não influem sobre a obrigação tributária. 

Art. 84. No caso previsto na alínea "a", do inciso 1, do art. 83, desta lei, o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de trabalho 
pessoal do próprio contribuinte será lançado de oficio pela autoridade administrativa, anualmente, 
em conformidade com o anexo II, de acordo com a fórmula abaixo: 
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Art. 85. No caso previsto na alínea "b", do inciso 1, do art. 83, desta lei, o imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de sociedade de 
profissional liberal será lançado, por estimativa ou por arbitramento, de oficio pela autoridade 
administrativa, mensalmente, em conformidade com o anexo III, de acordo com a fórmula abaixo: 

ISSQN =PSxALC 
- 

	 1 

Art. 86. No caso previsto na alínea "b", do inciso 1, do art. 83, desta lei, o Imposto Sobre  
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de pessoa 
jurídica, diferentède'sõciedade dê profissional libera]'  e não incluída nb item 22.01 da lista de 
serviçc.s, será lançado,  por estimativa•ou por arbitramento, de oficio - pela. autoridade administrativa, 
mensalmente, em conformidade com o anexo III, de acordo com a fórmula abaixo: 

ISSQN =PSxALC 

Art. 87. No caso previsto na alínea "a", do inciso 11, do art. 83, desta lei, o imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de trabalho 
pessoal do próprio contribuinte, quando este, por ter, a seu serviço, empregado com a sua mesma 
qualificação profissional, não for o simples fornecimento de trabalho: 

1 - em se tratando de prestação de serviço que se enquadre na forma de sociedade de 
profissional liberal, deverá ser lançado, de forma espontânea, diretamente, pelo próprio sujeito 
passivo, mensalmente, em conformidade com o anexo III, de acordo com a fórmula abaixo: 

II - em se tratando de prestação de serviço que se enquadre na forma de pessoa jurídica e 
não incluída no item 22.01 da lista de serviços, deverá ser lançado, de forma espontânea, 
diretamente, pelo próprio sujeito passivo, mensalmente, em conformidade com o anexo III, de 
acordo com a fórmula abaixo: 

ISSQN =PSxALC 

Art. 88. No caso previsto na alínea "b", do inciso 11, do art. 83, desta lei, o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de sociedade de 
profissional liberal, deverá ser lançado, de forma espontânea, diretamente, pelo próprio sujeito 
passivo, mensalmente, em conformidade com o anexo III, de acordo com a fórmula abaixo: 
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ISSQN PSxALC 

Art. 89. No caso previsto na alínea "c", do inciso TI, do art. 83, desta lei, o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de pessoa 
jurídica e não incluída no item 22.01 da lista de serviços, deverá ser lançado, de forma espontânea, 
diretamente, pelo próprio sujeito passivo, mensalmente, em conformidade com o anexo III, de 
acordo a fórmula abaixo: 

ISSQN PSxALC 

Art. 90. No caso previsto na alínea "a", do inciso 1, do art. 83, desta lei, o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de trabalho 
pessoal do próprio contribuinte será recolhido, através de Documento de Arrecadação de Receitas 
Municipais, pela rede bancária, devidamente, autorizada pela Prefeitura, conforme Calendário 
Anual Fiscal de Lançamento e de Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de 
Decreto baixado pelo Chefe do Executivo. 

Art. 91. No caso previsto na alínea "b", do inciso 1, do art. 83, desta lei, o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de sociedade de 
profissional liberal: 

1 - será recolhido, por estimativa, até, no máximo, o dia 15 (quinze) do mês subseqüente 
ao da prestação do serviço estimado; 

II - será recolhido, por arbitramento, com os devidos acréscimos legais, até, no máximo, 
30 (trinta) dias após a lavratura da notificação cia  prestação do serviço arbitrado. 

Art. 92. No caso previsto na alínea "b", do inciso 1, do art. 83, desta lei, o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de pessoa 
jurídica: 

1 - será recolhido, por estimativa, até, no máximo, o dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao 
da prestação do serviço estimado; 

II - será recolhido, por arbitramento, com os devidos acréscimos legais, até, no máximo, 
30 (trinta) dias após a lavratura da notificação da prestação do serviço arbitrado. 

Art. 93. No caso previsto na alínea "a", do inciso II, do art. 83, desta lei, o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de trabalho 
pessoal do próprio contribuinte, quando este, por ter, a seu serviço, empregado com a sua mesma 
qualificação profissional, não for o simples fornecimento de. trabalho, em se tratando de prestação 
de serviço que se enquadre na forma de sociedade de profissional liberal ou de pessoa jurídica, 
diferente de sociedade de profissional liberal, deverá ser recolhido, de forma espontânea, 
diretamente, pelo próprio sujeito passivo, até, no máximo, o dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao 
da prestação do serviço. 
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Art. 94. No caso previsto na alínea "b", do inciso II, do art. 83, desta lei, o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de sociedade de 
profissional liberal, deverá ser recolhido, de forma espontânea, diretamente, pelo próprio sujeito 
passivo, até, no máximo, o dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao da prestação do serviço. 

Art. 95. No caso previsto na alínea "c", do inciso II, do art. 83, desta lei, o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de pessoa 
jurídica, deverá ser recolhido, de forma espontânea, diretamente, pelo próprio sujeito passivo, até, 
no máximo, o dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao da prestação do serviço. 

Art. 96. O lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN deverá 
ter em conta a situação fática dos serviços prestados no momento da prestação dos serviços. 

Art. 97 Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão 
fazendário competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da cientificação, prestar declarações sobre as prestações de serviços, com base nas quais 
poderá ser lançado o imposto. 

TÍTULO IV 
TAXAS 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 98. As taxas de competência do Município decorrem: 
1 - em razão do exercício do poder de polícia; 
II - pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, 

prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. 

Art. 99. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas no 
âmbito das atribuições municipais aquelas que, segundo a Constituição Federal, a Constituição 
Estadual, a Lei Orgânica do Município e a legislação com elas compatível, competem ao 
Município. 

Art. 100. As taxas cobradas pelo Município, no âmbito de suas respectivas atribuições: 
1 - têm como fato gerador: 

o exercício regular do poder de polícia; 
a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao 

contribuinte ou posto à sua disposição; 
II não podem: 

ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto; 
ser calculadas em função do capital das empresas. 

Art. 101. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de 
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fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de 
concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e 
aos direitos individuais ou coletivos. 

Parágrafo único. Considera-se regular o •exercício do poder de polícia quando 
desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo 
legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. 

Art. 102. Os serviços públicos consideram-se: 
1 - utilizados pelo contribuinte: 

efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título; 
potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição 

mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento; 
II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, d 

utilidade ou de necessidade públicas; 
III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos 

seus usuários. 

Art. 103. É irrelevante para a incidência das taxas 
1 - em razão do exercício do poder de polícia: 

o cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas; 
a licença, a autorização, a permissão ou a concessão, outorgadas pela União, pelo 

Estado ou pelo Município; 
e) a existência de estabelecimento fixo, ou de exclusividade, no local onde é exercida a 

atividade; 
a finalidade ou o resultado econômico da atividade ou da exploração dos locais; 
o efetivo funcionamento da atividade ou a efetiva utilização dos locais; 

1) o recolhimento de preços, de tarifas, de emolumentos e de quaisquer outras importâncias 
eventualmente exigidas, inclusive para expedição de alvarás, de licenças, de autorizações e de 
vistorias; 

II - pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, 
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição, que os referidos serviços públicos sejam 
prestados diretamente, pelo órgão público, ou, indiretamente, por autorizados, por permissionários, 
por concessionários ou por contratados do órgão público. 

CAPÍTULO II 
ESTABELECIMENTO EXTRATI VISTA, PRODUTOR, INDUSTRIAL, 

COMERCIAL, SOCIAL E PRESTADOR DE SERVIÇO 

Art. 104. Estabelecimento: 
1 - é o local onde são exercidas, de modo permanente ou temporário, as atividades 

econômicas ou sociais, sendo irrelevantes para sua caracterização as denominações de sede, de 
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filial, de agência, de sucursal, de escritório de representação ou de contato ou de quaisquer outras 
que venham a ser utilizadas; 

ii - é, também, o local onde forem exercidas as atividades de diversões públicas de 
natureza itinerante; 

iii - é, ainda, a residência de pessoa física, quando de acesso ao público em razão do 
exercício da atividade profissional; 

IV - a sua existência é indicada pela conjunção, parcial ou total, dos seguintes elementos: 
manutenção de pessoal, de material, de mercadoria, de máquinas, de instrumentos . e de 

equipamentos; 
estrutura organizacional ou administrativa; 
inscrição nos órgãos previdenciários; 
indicação como domicílio tributário para efeito de outros tributos; 
permanência ou ânimo de permanecer no local, para a exploração econômica ou social 

da atividade exteriorizada através da indicação do endereço em impressos, formulários ou 
correspondência, contrato de locação do imóvel, propaganda ou publicidade, ou em contas de 
telefone, de fornecimento de energia elétrica, de água ou de gás. 

Parágrafo único. A circunstância da atividade, por sua natureza, ser executada, habitual 
ou eventualmente, fora do estabelecimento, não o descaracteriza corno estabelecimento. 

Art. 105. Para efeito de incidência das taxas, consideram-se corno estabelecimentos 
distintos: 

1 - os que, embora no mesmo local e com idêntico ramo de atividade ou não, pertençam a 
diferentes pessoas físicas ou jurídicas; 

II - os que, embora com idêntico ramo de atividade e pertencentes à mesma pessoa 
física ou jurídica, estejam situados em prédios distintos ou em locais diversos, ainda que no 
mesmo imóvel. 

Art. 106. O lançamento e o pagamento das taxas não importam no reconhecimento da 
regularidade da atividade exercida. 	 - 

CAPÍTULO III 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO 

E DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Art. 107. A Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de Funcionamento de 
Estabelecimento - TFL, fundada no poder de polícia do Município - limitando ou disciplinando 
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse 
público concernente ao exercício de atividades dependentes de concessão ou autorização do Poder 
Público - tem comó fato gerador o desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável 
e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a localização, a instalação e o 
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funcionamento de estabelecimento, pertinente .ao zoneamento urbano, em observância às normas 
municipais de posturas. 

Art. 108. O fato gerador da Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação ç de 
Funcionamento de Estabelecimento - TFL considera-se ocorrido: 

1 - no primeiro exercício, na data de início de atividade, pelo desempenho, pelo órgão 
competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização 
exercida sobre a localização e a instalação de estabelecimento; 

II - nos exercícios subseqüentes, pelo desempenho, pelo órgão competente, nos limites da 
lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre o funcionamento 
de estabelecimento; 

III - em qualquer exercício, na data de alteração de endereço e/ou de atividade, pelo 
desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo 
legal, da fiscalização exercida sobre a localização e a instalação de estabelecimento. 

Art. 109. A Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de Funcionamento de 
Estabelecimento - TFL não incide sobre as pessoas físicas não estabelecidas. 

Parágrafo único. Consideram-se não estabelecidas as pessoas físicas que: 
1 - exerçam suas atividades em suas próprias residências, desde que não abertas ao 

público em geral; 
II 	prestam seus serviços no estabelecimento ou na residência dos respectivos tomadores 

de serviços. 

Seção II 
Base de Cálculo 

Art. 110. A base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de 
Funcionamento de Estabelecimento - TFL será determinada, para cada atividade, através de rateio, 
divisível, proporcional e diferenciado do custo da respectiva atividade pública específica, em 
função do número anual de diligências fiscais. 

Parágrafo único. Considera-se custo da respectiva atividade pública específica, todos os 
gastos diretos e indiretos envolvidos no desempenho, pelo órgão competente, da fiscalização, tais 
como: 

1— custo com pessoal: salário, férias, 13° salário e outras vantagens e benefícios; 
II - custo operacional: água, luz, telefone, combustível e outros; 
III - custo de expediente: caneta, lápis, régua, papel, fichários, arquivos, pastas e outros; 
IV - custo de equipamento: informática, mesa, cadeira e outros; 
V - custo de manutenção: assessoria, consultoria, treinamento e outros; 
VI - demais custos. 

Art. 111 A Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de Funcionamento de 
Estabelecimento - TFL será calculada através da multiplicação do CT - Custo Total com a 
Respectiva Atividade Pública Específica com o NT-DC - Número Total de Diligência Fiscal Anual 
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por Contribuinte, divididos pelo NT-DA - Número Total de Diligências Fiscais Anuais, conforme a 
fórmula abaixo: 

Art. 112. O CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica, o NT-DC - 
Número Total de Diligência Fiscal Anual por Contribuinte e o NT-DA - Número Total de 
Diligências Fiscais Anuais serão demonstrados em anexo específico próprio. 

Seção III 
Sujeito Passivo 

Art. 113. O sujeito passivo da Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de 
Funcionamento de Estabelecimento - TFL é a pessoa física ou jurídica sujeita ao desempenho, pelo 
órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização 
exercida sobre a localização, a instalação e o funcionamento de estabelecimento, pertinente ao 
zoneamento urbano, em observância às normas municipais de posturas. 

Seção IV 
Solidariedade Tributária 

Art. 114. Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da Taxa de 
Fiscalização de Localização, de Instalação e de Funcionamento de Estabelecimento - TFL ou por 
estarem expressamente designados, são pessoalmente solidários pelo pagamento da taxa, as pessoas 
físicas ou jurídicas: 

1 - titulares da propriedade ou do domínio útil ou da posse do bem imóvel onde está 
localizado, instalado e funcionando o estabelecimento; 

II - responsáveis pela locação do bem imóvel onde está localizado, instalado e 
funcionando o estabelecimento. 

Seção V 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 115. A Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de Funcionamento de 
Estabelecimento - TFL será lançada, de ofício pela autoridade administrativa, através da 
multiplicação do CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica com o NT-DC - 
Número Total de Diligência Fiscal Anual por Contribuinte, divididos pelo NT-DA - Número Total 
de Diligências Fiscais Anuais, conforme a fórmula abaixo: 
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TFL = ( CT x NT-DC) (NT-DA) 

Art. 116. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de 
Funcionamento de Estabelecimento - TFL ocorrerá: 

1 - no primeiro exercício, na data da inscrição cadastral; 
II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e de 

Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício, havendo alteração de endereço e/ou de atividade, na data da 
alteração cadastral. 

Art. 117. A Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de Funcionamento de 
Estabelecimento - TFL será recolhida, através de Documento de Arrecadação de Receitas 
Municipais, pela rede bancária, devidamente, autorizada pela Prefeitura: 

1 - no primeiro exercício, na data da inscrição cadastral; 
II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e de 

Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício, havendo alteração de endereço e/ou de atividade, na data da 
alteração cadastral. 

Art. 118. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de 
Funcionamento de Estabelecimento - TFL deverá ter em conta a situação fática do estabelecimento 
no momento do lançamento. 

Art. 119. Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão 
fazendário competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da cientificação, prestar declarações sobre a situação do estabelecimento, com base nas 
quais poderá ser lançada a Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de Funcionamento 
de Estabelecimento - TFL. 

CAPÍTULO IV 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Art. 120. A Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS, fundada no poder de polícia do 
Município - limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a 

abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à higiene da produção e do mercado - 
tem como fato geradoro desempenho pelo órgão competente, nos limites, da lei aplicável e com 
observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a localização, a instalação e o 
funcionamento de estabelecimento, onde é fabricado, produzido, manipulado, acondicionado, 
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conservado, depositado, armazenado, 	transportado, distribuído, vendido ou consumido 
alimentos, ou exercida outra atividade pertinente à higiene pública, em observância às normas 
municipais sanitárias. 

Art. 121. O fato gerador da Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS considera-se ocorrido: 
1 - no primeiro exercício, na data de início de atividade, pelo desempenho, pelo órgãQ 

competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização 
exercida sobre a localização e a instalação de estabelecimento, onde é fabricado, produzido, 
manipulado, acondicionado, conservado, depositado, armazenado, transportado, distribuído, 
vendido ou consumido alimentos, ou exercida outra atividade pertinente à higiene pública; 

II - nos exercícios subseqüentes, pelo desempenho, pelo órgão competente, nos limites da 
lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre o funcionamento 
de estabelecimento, onde é fabricado, produzido, manipulado, acondicionado, conservado, 
depositado, armazenado, transportado, distribuído, vendido ou consumido alimentos, ou exercida 
outra atividade pertinente à higiene pública; 

Ill - em qualquer exercício, na data de alteração de endereço e/ou de atividade, pelo 
desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo 
legal, da fiscalização exercida sobre a localização e a instalação de estabelecimento, onde é 
fabricado, produzido, manipulado, acondicionado, conservado, depositado, armazenado, 
transportado, distribuído, vendido ou consumido alimentos, ou exercida outra atividade pertinente 
à higiene pública. 

Art. 122. A Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS não incide sobre as pessoas físicas não 
estabelecidas. 

Parágrafo único. Consideram-se não estabelecidas as pessoas físicas que: 
1 - exerçam suas atividades em suas próprias residências, desde que não abertas a 

público em geral; 
II - prestam seus serviços no estabelecimento ou na residência dos respectivos tomadores 

de serviços. 

Seção II 
Base de Cálculo 

Art. 123. A base de cálculo da Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS será determinada, 
para cada atividade, através de rateio, divisível, proporcional e diferenciado do custo da respectiva 
atividade pública específica, em função do número anual de diligências fiscais. 

Parágrafo único. Considera-se custo da respectiva atividade pública específica, todos os 
gastos diretos e indiretos envolvidos no desempenho, pelo órgão competente, da fiscalização, tais 
como: 

1 - custo com pessoal: salário, férias, 130  salário e outras vantagens e benefícios; 
II - custo operacional: água, luz, telefone, combustível e outros; 
III - custo de expediente: caneta, lápis, régua, papel, fichários, arquivos, pastas e outros; 
IV - custo de equipamento: informática, mesa, cadeira e outros; 
V - custo de manutenção: assessoria, consultoria, treinamento e outros; 
VI - demais custos. 
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Art. 124. A Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS será calculada através da multiplicação 
do CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica com o NT-DC - Número Total 
de Diligência Fiscal Anual por Contribuinte, divididos pelo NT-DA - Número Total de Diligências 
Fiscais Anuais, conforme a fórmula abaixo: 

TFS =(CT x NT-DC):( NT-DA) 

Art. 125. O CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica, o NT-DC - 
Número Total de Diligência Fiscal Anual por Contribuinte e o NT-DA - Número Total de 
Diligências Fiscais Anuais serão demonstrados em anexo específico próprio. 

Seção III 
Sujeito Passivo 

Art. 126. O sujeito passivo da Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS é a pessoa física ou 
jurídica sujeita ao desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com 
observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a localização, a instalação e o 
funcionamento de estabelecimento, onde é fabricado, produzido, manipulado, acondicionado, 
conservado, depositado, armazenado, 	transportado, distribuído, vendido ou consumido 
alimentos, ou exercida outra atividade pertinente à higiene pública. 

Seção IV 
Solidariedade Tributária 

Art. 127. Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da Taxa de 
Fiscalização Sanitária - TFS ou por estarem expressamente designados, são pessoalmente solidários 
pelo pagamento da taxa, as pessoas físicas ou jurídicas: 

1 - titulares da propriedade ou do domínio útil ou da posse do bem imóvel onde está 
localizado, instalado e funcionando o estabelecimento, onde é fabricado, produzido, manipulado, 
acondicionado, conservado, depositado, armazenado, transportado, distribuído, vendido ou 
consumido alimentos, ou exercida outra atividade pertinente à higiene pública; 

II - responsáveis pela locação do bem imóvel onde está localizado, instalado e 
funcionando o estabelecimento, onde é fabricado, produzido, manipulado, acondicionado, 
conservado, depositado, armazenado, 	transportado, distribuído, vendido ou consumido 
alimentos, ou exercida outra atividade pertinente à higiene pública. 

Seção V 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 128. A Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS será lançada, de oficio pela autoridade 
administrativa, através da multiplicação do CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública 
Específica com o NT-DC - Número Total de Diligência Fiscal Anual por Contribuinte, divididos 
pelo NT-DA - Número Total de Diligências Fiscais Anuais, conforme a fórmula abaixo: 
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r~ 	 TFS = ( CT x NT-DC): (NT-DA) 

Art. 129. O lançamento da Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS ocorrerá: 
1 - no primeiro exercício, na data da inscrição cadastral; 
II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e de 

Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício, havendo alteração de endereço e/ou de atividade, na data da 
alteração cadastral. 

Art. 130. A Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS será recolhida, através de Documento de 
Arrecadação de Receitas Municipais, pela rede bancária, devidamente, autorizada pela Prefeitura: 

1 - no primeiro exercício, na data da inscrição cadastral; 
II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e dê 

Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício, havendo alteração de endereço e/ou de atividade, na data da 
alteração cadastral. 

Art. 131. O lançamento da Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS deverá ter em conta a 
situação fática do estabelecimento no momento do lançamento. 

Art. 132. Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão 
fazendário competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da cientificação, prestar declarações sobre a situação do estabelecimento, com base nas 
quais poderá ser lançada a Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS. 

CAPÍTULO V 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIO 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Art. 133. A Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA, fundada no poder de polícia do 
Município - limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a 
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente ao respeito à propriedade e aos 
direitos individuais ou coletivos - tem como fato gerador o desempenho, pelo órgão competente, 
nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a 
utilização e a exploração de anúncio, pertinente aos bens públicos de uso comum e ao controle da 
estética e do espaço visual urbanos, em observância às normas municipais de posturas. 

Art. 134. O fato gerador da Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA considera-se 
ocorrido: 
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1 - no primeiro exercício, na data de início da utilização do anúncio, pelo desempenho, 
pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da 
fiscalização exercida sobre a utilização e a exploração de anúncio; 

II - nos exercícios subseqüentes, pelo desempenho, pelo órgão competente, nos limites da 
lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a exploração de 
anúncio; 

III - em qualquer exercício, na data de alteração da utilização do anúncio, pelo 
desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo 
legal, da fiscalização exercida sobre a utilização de anúncio. 

Art. 135. A Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA não incide sobre os anúncios, desde 
que sem qualquer legenda, dístico ou desenho de valor publicitário: 

1 - destinados a fins patrióticos e à propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, 
na forma prevista na legislação eleitoral; 

II - no interior de estabelecimentos, divulgando artigos ou serviços neles negociados ou 
explorados; 

III - em placas ou em letreiros que contiverem apenas a denominação do prédio; 
IV - que indiquem o uso, a lotação, a capacidade ou quaisquer outros avisos técnicos 

elucidativos do emprego ou da finalidade da coisa; 
V - em placas ou em letreiros destinados, exclusivamente, à orientação do público; 
VI - que recomendem cautela ou indiquem perigo e sejam destinados, exclusivamente, à 

orientação do público; 
VII - em placas indicativas de oferta de emprego, afixadas no estabelecimento do 

empregador; 
VIII - de locação ou de venda de imóveis, quando colocados no respectivo imóvel; 
IX - em painel ou em tabuleta afixada, por determinação legal, no local da obra de 

construção civil, durante o período de sua execução, desde que contenha, tão-somente, as 
indicações exigidas e as dimensões recomendadas pela legislação própria; 

X - de afixação obrigatória decorrente de disposição legal ou regulamentar. 

Seção II 
Base de Cálculo 

Art. 136. A base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA será 
determinada, para cada anúncio, através de rateio, divisível, proporcional e diferenciado do custo 
da respectiva atividade pública específica, em função do número anual de verificações fiscais. 

Parágrafo único. Considera-se custo da respectiva atividade pública específica, todos os 
gastos diretos e indiretos envolvidos no desempenho, pelo órgão competente, da fiscalização, tais 
como: 

1 - custo com pessoal: salário, férias, 130  salário e outras vantagens e beneficios; 
II - custo operacional: água, luz, telefone, combustível e outros; 
III - custo de expediente: caneta, lápis, régua, papel, fichários, arquivos, pastas e outros; 
IV - custo de equipamento: informática, mesa, cadeira e outros; 
V - custo de manutenção: assessoria, consultoria, treinamento e outros; 
VI - demais custos. 
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Art. 137. A Taxa de Fiscalização De Anúncio - TFA será calculada através da 
multiplicação do CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica com o NT-VA - 
Número Total de Verificação Fiscal Anual por Anúncio, divididos pelo NT-VF - Número Total  de 
Verificações Fiscais Anuais, conforme a fórmula abaixo: 

TFA = ( CT x NT-VA):  (NT-VF) 

Art. 138. O CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica, o NT-VA - 
Número Total de Verificação Fiscal Anual por Anúncio e o NT-VF - Número Total de Verificações 
Fiscais Anuais serão demonstrados em anexo específico próprio. 

Seção 111 
Sujeito Passivo 

Art. 139. O sujeito passivo da Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA é a pessoa física 
ou jurídica sujeita ao desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com 
observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a utilização e a exploração de 
anúncio, pertinente aos bens públicos de uso comum e ao controle da estética e do espaço visual 
urbanos, em observância às normas municipais de posturas. 

Seção IV 
Solidariedade Tributária 

Art. 140. Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da Taxa de 
Fiscalização de Anúncio - TFA ou por estarem expressamente designados, são pessoalmente 
solidários pelo pagamento da taxa, as pessoas físicas ou jurídicas: 

1 - titulares da propriedade ou do domínio útil ou da posse do bem: 
imóvel onde o anúncio está localizado; 
móvel onde o anúncio está sendo veiculado; 

II - responsáveis pela locação do bem: 
imóvel onde o anúncio está localizado; 
móvel onde o anúncio está sendo veiculado; 

III - as quais o anúncio aproveitar, quanto ao anunciante ou ao objeto anunciado. 

Seção V 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 141. A Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA será lançada, de ofício, pela 
autoridade administrativa, através da multiplicação do CT - Custo Total com a Respectiva 
Atividade Pública Específica com o NT-VA - Número Total de Verificação Fiscal Anual por 
Anúncio, divididos pelo NT-VF - Número Total de Verificações Fiscais Anuais, conforme a 
fórmula abaixo: 
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TFA = (CT x NT-VA) : (NT-VF) 

Art. 142. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA ocorrerá: 
1 - no primeiro exercício, na data da inscrição cadastral do anúncio; 
II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e de 

Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício, havendo alteração de endereço e/ou de anúncio e/ou de 
veículo de divulgação, na data da alteração cadastral. 

Art. 143. A Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA será recolhida, através de Documento 
de Arrecadação de Receitas Municipais, pela rede bancária, devidamente, autorizada pela 
Prefeitura: 

1 - no primeiro exercício, na data da inscrição cadastral do anúncio; 
II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento, e de 

Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício, havendo alteração de endereço e/ou de anúncio e/ou de 
veículo de divulgação, na data da alteração cadastral. 

Art. 144. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA deverá ter em conta a 
situação fática do anúncio e do seu veículo de divulgação no momento do lançamento. 

Art. 145. Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão 
fazendário competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da cientificação, prestar declarações sobre a situação do anúncio e do seu veículo de 
divulgação, com base nas quais poderá ser lançada a Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA. 

CAPÍTULO VI 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Art. 146. A Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte de Passageiro - TFV, 
fundada no poder de polícia do Município - limitando ou disciplinando direito, interesse ou 
liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente 
à segurança, à higiene e à ordem pública - tem corno fato gerador o desempenho, pelo órgão 
competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização 
exercida sobre a circulação, .a segurança, o conforto, a higiene, a conservação e o funcionamento de 
veículo de transporte de passageiro, pertinente ao exercício de atividades dependentes de concessão 
ou de autorização do Poder Público e ao respeito dos direitos individuais ou coletivos, em 
observância às normas municipais de transporte. 
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Art. 147. O fato gerador da Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte de Passageiro - 
TFV considera-se ocorrido: 

1 - no primeiro exercício, na data de início de circulação do veículo de transporte de 
passageiro, pelo desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com 
observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a segurança e o conforto do veículo 
de transporte de passageiro; 

II - nos exercícios subseqüentes, pelo desempenho, pelo órgão competente, nos limites da 
lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a segurança, o 
conforto, a higiene, a conservação e o funcionamento do veículo de transporte de passageiro; 

III - em qualquer exercício, na data de conserto, de reforma ou de restauração do veículo 
de transporte de passageiro, pelo desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e 
com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a segurança, 

o conforto, a higiene, a conservação e o funcionamento do veículo de transporte de passageiro; 

Seção II 
Base de Cálculo 

Art. 148. A base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte de 
Passageiro - TFV será determinada, para cada veículo de transporte de passageiro, através de rateio, 
divisível, proporcional e diferenciado do custo da respectiva atividade pública específica, em 
função do número anual de vistorias fiscais. 

Parágrafo único. Considera-se custo da respectiva atividade pública específica, todos os 
gastos diretos e indiretos envolvidos no desempenho, pelo órgão competente, da fiscalização, tais 
como: 

1 - custo com pessoal: salário, férias, 130  salário e outras vantagens e beneficios; 
II - custo operacional: água, luz, telefone, combustível e outros; 
III - custo de expediente: caneta, lápis, régua, papel, fichários, arquivos, pastas e outros; 
IV - custo de equipamento: informática, mesa, cadeira e outros; 
V - custo de manutenção: assessoria, consultoria, treinamento e outros; 
VI - demais custos. 

Art. 149. A Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte de Passageiro - TFV será 
calculada através da multiplicação do CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública 
Específica com o NT-VA - Número Total de Vistoria Fiscal Anual por Veículo de Transporte de 
Passageiro, divididos pelo NT-VF - Número Total de Vistorias Fiscais Anuais, conforme a fórmula 
abaixo: 

TFV = ( CT x NT-VA) : (NT-VF) 

Art. 150. O CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica, o NT-VA - 
Número Total de Vistoria Fiscal Anual por Veículo de Transporte de Passageiro e o NT-VF - 
Número Total de Vistoria Fiscais Anuais serão demonstrados em anexo específico próprio. 
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Seção III 
Sujeito Passivo 

Art. 151. O sujeito passivo da Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte de 
Passageiro - TFV é a pessoa física ou jurídica sujeita ao desempenho, pelo órgão competentë, no 
limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a 
circulação, a segurança, o conforto, a higiene, a conservação e o funcionamento do veículo de 
transporte de passageiro, pertinente ao exercício de atividades dependentes de concessão ou de 
autorização do Poder Público e ao respeito dos direitos individuais ou coletivos, em observância às 
normas municipais de transporte. 

Seção IV 
Solidariedade Tributária 

Art. 152. Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da Taxa de 
Fiscalização de Veículo de Transporte de Passageiro - TFV ou por estarem expressamente 
designados, são pessoalmente solidários pelo pagamento da taxa: 

1 - a pessoa jurídica arrendadora ou financiadora do veículo de transporte de passageiro; 
II - o responsável pela locação do veículo de transporte de passageiro. 

Seção V 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 153. A Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte de Passageiro - TFV. será 
lançada, de oficio pela autoridade administrativa, através da multiplicação do CT - Custo Total 
com a Respectiva Atividade Pública Específica com o NT-VA - Número Total de Vistoria Fiscal 
Anual por Veículo de Transporte de Passageiro, divididos pelo NT-VF - Número Total de Vistorias 
Fiscais Anuais, conforme a fórmula abaixo: 

TFV =(CT x NT-VA) (NT-VF) 
- 

Art. 154. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte de Passageiro - 
TFV ocorrerá: 

1 - no primeiro exercício, na data da inscrição cadastral do veículo de transporte de 
passageiro; 

II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e de 
Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício, havendo conserto, reforma ou restauração do veículo de 
transporte de passageiro. 
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Art. 155. A Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte de Passageiro - TFV será 
recolhida, através de Documento de Arrecadação de Receitas Municipais, pela rede bancária, 
devidamente, autorizada pela Prefeitura: 

1 - no primeiro exercício, na data da inscrição cadastral do veículo de transporte de 
passageiro; 

II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e de 
Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício, havendo conserto, reforma ou restauração do veículo de 
transporte de passageiro, na data da vistoria fiscal. 

Parágrafo único: O lançamento da Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte de 
Passageiro - TFV deverá ter em conta a situação fática do veículo de transporte de passageiro no 
momento do lançamento. 

Art. 156. Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão 
fazendário competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da cientificação, prestar declarações sobre a situação do veículo de transporte de 
passageiro, com base nas quais poderá ser lançada a Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte 
de Passageiro - TFV. 

CAPÍTULO VII 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE AMBULANTE, EVENTUAL, FEIRANTE E 

RUDIMENTAR. 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Art. 157. A Taxa de Fiscalização de Atividade Ambulante, Eventual, Feirante e 
Rudimentar— TFAF, fundada no poder de polícia do Município - limitando ou disciplinando 
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse 
público concernente à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade 
pública e ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos - tem como fato gerador 
o desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo 
legal, da fiscalização exercida sobre a localização, a instalação e o funcionamento de atividade 
ambulante, eventual, feirante e rudimentar, pertinente ao zoneamento urbano, em observância às 
normas municipais sanitárias e de posturas. 

Art. 158. O fato gerador da Taxa de Fiscalização de Atividade Ambulante, Eventual, 
Feirante e Rudimentar - TFAF considera-se ocorrido:. 

1 - no primeiro exercício ou mês ou semana ou dia ou hora, na data ou na hora de início 
de localização, de instalação e de funcionamento de atividade ambulante, eventual, feirante e 
rudimentar, pelo desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com 
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observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a localização, a instalação e o 
funcionamento de atividade ambulante, eventual, feirante e rudimentar; 

II - nos exercícios ou meses ou semanas ou dias ou horas subseqüentes, na data ou na 
hora de funcionamento de atividade ambulante, eventual, feirante e rudimentar, pelo desempenho, 
pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da 
fiscalização exercida sobre o funcionamento de atividade ambulante, eventual, feirante e 
rudimentar; 

III - em qualquer exercício ou mês ou semana ou dia ou hora, na data ou na hora de 
reinício de localização, de instalação e de funcionamento de atividade ambulante, eventual, feirante 
e rudimentar, pelo desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com 
observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a localização, a instalação e o 
funcionamento de atividade ambulante, eventual, feirante e rudimentar; 

Art. 159. Considera-se atividade: 
1 - ambulante, a exercida, individualmente, de modo. habitual, com instalação ou 

localização fixas ou não; 
II - eventual, a exercida, individualmente ou não, em determinadas épocas do ano, 

especialmente por ocasião de exposições, 	feiras, 	festejos, 	comemorações e outros 
acontecimentos, em locais previamente definidos; 

III - feirante, a exercida, individualmente ou não, de modo habitual, nas feiras livres, 
em locais previamente determinados. 

IV rudimentar, a exercida, individualmente ou não, de modo que não atendam as normas 
da Legislação Municipal, pertinentes a concessão das licenças para localização de estabelecimento, 
devido as condições precárias de suas instalações e de seu funcionamento. 

Parágrafo único. A atividade ambulante, eventual e feirante é exercida, sem 
estabelecimento, em instalações removíveis, colocadas nas vias, nos logradouros ou nos locais 
de acesso ao público, como veículos, como "trailers", como "stands", como balcões, como 
barracas, como mesas, como tabuleiros e como as demais instalações congêneres, assemelhadas e 
similares. 

Seção II 
Base de Cálculo 

Art. 160. A base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Atividade Ambulante, Eventual, 
Feirante e Rudimentar - TFAF será determinada, para cada atividade, através de rateio, divisível, 
proporcional e diferenciado do custo da respectiva atividade pública específica, em função do 
número diário ou semanal ou mensal ou anual de diligências fiscais. 

Parágrafo único. Considera-se custo da respectiva atividade pública específica, todos os 
gastos diretos e indiretos envolvidos no desempenho, pelo órgão competente, da fiscalização, tais 
como: 

1— custo com pessoal: salário, férias, 13° salário e outras vantagens e benefícios; 
II - custo operacional: água, luz, telefone, combustível e outros; 
III - custo de expediente: caneta, lápis, régua, papel, fichários, arquivos, pastas e outros; 
IV - custo de equipamento: informática, mesa, cadeira e outros; 
V - custo de manutenção: assessoria, consultoria, treinamento e outros; 
VI - demais custos. 
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Art. 161. A.  Taxa de Fiscalização de Atividade. Ambulante, Eventual, Feirante e 
Rudimentar - TFAF será calculada: 

1 - para um período anual, através da multiplicação do CTA - Custo Total Anual com a 
Respectiva Atividade Pública Específica com o NTA-DC - Número Total Anual de Diligência 
Fiscal por Contribuinte, divididos pelo NTA-DA - Número Total Anual de Diligências Fiscais, 
conforme a fórmula abaixo: 

TFAF =(CTA x NTA-DC ): (NTA-DA) 

11 - para um período mensal, através da multiplicação do CTM - Custo Total Mensal com 
a Respectiva Atividade Pública Específica com o NTM-DC - Número Total Mensal de Diligência 
Fiscal por Contribuinte, divididos pelo NTM-DA - Número Total Mensal de Diligências Fiscais, 
conforme a fórmula abaixo: 

TFAF = (CTM x NTM-DC): (NTM-DA) 

Ill - para um período semanal, através da multiplicação do CTS - Custo Total Semanal 
com a Respectiva Atividade Pública Específica com o NTS-DC - Número Total Semanal de 
Diligência Fiscal por Contribuinte, divididos pelo NTS-DA - Número Total Semanal de Diligências 
Fiscais, conforme a fórmula abaixo: 

TFAF = (CTS x NTS-DC): (NTS-DA) 

IV - para um período diário, através da multiplicação do CTD - Custo Total Diário com a 
Respectiva Atividade Pública Específica com o NTD-DC - Número Total Diário de Diligência 
Fiscal por Contribuinte, divididos pelo NTD-DA - Número Total Diário de Diligências Fiscais, 
conforme a fórmula abaixo: 

TFAF =(CTD x NTD-DC): (NTD-DA) 

V - para um período horário, através da multiplicação do CTH - Custo Total Horário com 
a Respectiva Atividade Pública Específica com o NTH-DC - Número Total Horário de Diligência 
Fiscal por Contribuinte, divididos pelo NTH-DA - Número Total Horário de Diligências Fiscais, 
conforme a fórmula abaixo: 

TFAF(CTH x NTH-DC): (NTH-DA) 

Art. 162. O CTA - Custo Total Anual com a Respectiva Atividade Pública Específica, o 
NTA-DC - Número Total Anual de Diligência Fiscal por Contribuinte, o NTA-DA - Número Total 
Anual de Diligências Fiscais, o CTM - Custo Total Mensal com a Respectiva Atividade Pública 
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Específica, o NTM-DC - Número Total Mensal de Diligência Fiscal por Contribuinte, o NTM-DA 
- Número Total Mensal de Diligências Fiscais, o CTS - Custo Total Semanal com a Respectiva 
Atividade Pública Específica, o NTS-DC - Número Total Semanal de Diligência Fiscal por 
Contribuinte, o NTS-DA - Número Total Semanal de Diligências Fiscais, o CTD - Custo Total 
Diário com a Respectiva Atividade Pública Específica, o NTD-DC - Número Total Diário de 
Diligência Fiscal por Contribuinte, o NTD-DA - Número Total Diário de Diligências Fiscais, o 
CTH - Custo Total Horário com a Respectiva Atividade Pública Específica, o NTH-DC - Número 
Total Horário de Diligência Fiscal por Contribuinte e o NTH-DA - Número Total Horário de 
Diligências Fiscais, serão demonstrados em anexo específico próprio. 

Seção III 
Sujeito Passivo 

Art. 163. O sujeito passivo da Taxa de Fiscalização de Atividade Ambulante, Eventual, 
Feirante e Rudimentar - TFAF é a pessoa física ou jurídica sujeita ao desempenho, pelo órgão 
competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização 
exercida sobre a localização, a instalação e o funcionamento de atividade ambulante, eventual, 
feirante e rudimentar pertinente ao zoneamento urbano, em observância às normas municipais 
sanitárias e de posturas. 

Seção IV 
Solidariedade Tributária 

Art. 164. Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da Taxa de 
Fiscalização de Atividade Ambulante, Eventual, Feirante e Rudimentar - TFAF ou por estarem 
expressamente designados, são pessoalmente solidários pelo pagamento da taxa, as pessoas físicas 
ou jurídicas: 

1 - titulares da propriedade ou do domínio útil ou da posse do bem imóvel onde está 
localizado, instalado e funcionando o ambulante, o eventual, o feirante e o rudimentar; 

II - responsáveis pela locação do bem imóvel onde está localizado, instalado e 
funcionando o ambulante, o eventual e o feirante; 

ii - o promotor, o organizador e o patrocinador de exposições, feiras, festejos, 
comemorações e outros acontecimentos, em locais previarnente definidos. 

Seção V 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 165. A Taxa de Fiscalização de Atividade Ambulante, Eventual, Feirante e rudimentar 
- TFAF será lançada, de oficio pela autoridade administrativa: 

1 - para um período anual, através da multiplicação do CTA - Custo Total Anual com a 
Respectiva Atividade Pública Específica com o NTA-DC - Número Total Anual de Diligência 
Fiscal por Contribuinte, divididos pelo NTA-DA - Número Total Anual de Diligências Fiscais, 
conforme a fórmula abaixo: 
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	 TFAF (CTAxNTA-DC) :(NTA-DA) 

11 - para um período mensal, através da multiplicação do CTlvl - Custo Total Mensal com 
a Respectiva Atividade Pública Específica com o NTM-DC - Número Total Mensal de Diligência 
Fiscal por Contribuinte, divididos pelo NTM-DA - Número Total Mensal de Diligências Fiscais, 
conforme a fórmula abaixo: 

1 	TFAF = ( CTM x NTM-DC): (NTM-DA) 

III - para um período semanal, através da multiplicação do CTS - Custo Total Semanal 
com a Respectiva Atividade Pública Específica com o NTS-DC - Número Total Semanal de 
Diligência Fiscal por Contribuinte, divididos pelo NTS-DA - Número Total Semanal de Diligências 
Fiscais, conforme a fórmula abaixo: 

TFAF =( CTS x NTS-DC) : (NTS-DA) 

IV - para um período diário, através da multiplicação do CTD - Custo Total Diário com a 
Respectiva Atividade Pública Específica com o NTD-DC - Número Total Diário de Diligência 
Fiscal por Contribuinte, divididos pelo NTD-DA - Número Total Diário de Diligências Fiscais, 
conforme a fórmula abaixo: 

TFAF = ( CTD x NTD-DC) : (NTD-DA) 	 1 
V - para um período horário, através da multiplicação do CTH - Custo Total Horário com 

a Respectiva Atividade Pública Específica com o NTH-DC Número Total Horário de Diligência 
Fiscal por Contribuinte, divididos pelo NTH-DA - Número Total Horário de Diligências Fiscais, 
conforme a fórmula abaixo: 

TFAF =( CTH x NTH-DC): (NTH-DA) 

Art. 166. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Atividade Ambulante, Eventual, 
Feirante e Rudimentar - TFAF ocorrerá: 

1 - no primeiro exercício ou mês ou semana ou dia ou hora, na data da autorização e do 
licenciamento municipal; 

II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e de 
Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício ou mês ou semana ou dia ou hora, na data da nova autorização 
e do novo licenciamento municipal. 
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Art. 167. A Taxa de Fiscalização de Atividade Ambulante, Eventual, Feirante e 
Rudimentar - TFAF será recolhida, através de Documento de Arrecadação de Receitas Municipais, 
pela rede bancária, devidamente, autorizada pela Prefeitura: 

1 - no primeiro exercício, na data da autorização e do licenciamento municipal; 
II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e de 

Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício, havendo reinício de localização, de instalação e dç 
funcionamento de atividade ambulante, eventual, feirante e rudimentar, na data da nova autorização 
e do novo licenciamento municipal. 

Art. 168. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Atividade Ambulante, Eventual, 
Feirante e Rudimentar - TFAF deverá ter em conta a situação fática da atividade ambulante, 
eventual, feirante e rudimentar no momento do lançamento. 

Art. 169. Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão 
fazendário competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da cientificação, prestar declarações sobre a situação da atividade ambulante, eventual, 
feirante e rudimentar, com base nas quais poderá ser lançada a Taxa de Fiscalização de Atividade 
Ambulante, Eventual, Feirante e Rudimentar - TFAF. 

CAPÍTULO VIII 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARTICULAR 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Art. 170. A Taxa de Fiscalização de Obra Particular - TFO, fundada no poder de polícia 
do Município - limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança e ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos - tem como fato gerador o desempenho, pelo 
órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização 
exercida sobre a execução de obra particular, no que respeita à construção e à reforma de 
edificação e à execução de loteamento de terreno, pertinente à lei de uso e de ocupação do solo e ao 
zoneamento urbano, em observância às normas municipais de obras, de edificações e de posturas. 

Art. 171. O fato gerador da Taxa de Fiscalização de Obra Particular - TFO considera-se 
ocorrido: 

1 - no primeiro exercício, na data de início da obra particular, pelo desempenho, pelo 
órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização 
exercida sobre a execução de obra particular, no que respeita à construção e à reforma de 
edificação e à execução de loteamento de terreno; 
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II - nos exercícios subseqüentes, pelo desempenho, pelo órgão competente, nos limites da 
lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a execução de 
obra particular, no que respeita à construção e à reforma de edificação e à execução de loteamento 
de terreno; 

III - em qualquer exercício, na data de alteração da obra particular, pelo desempenho, pelo 
órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização 
exercida sobre a execução de obra particular, no que respeita à construção e à reforma de 
edificação e à execução de loteamento de terreno. 

Art. 172. A Taxa de Fiscalização de Obra Particular - TFO não incide sobre: 
1 - a limpeza ou a pintura interna e externa de prédios, de muros e de grades; 
II - a construção de passeios e de logradouros públicos providos de meio-fio; 
III - a construção de muros de contenção de encostas. 

Seção II 
Base de Cálculo 

Art. 173. A base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Obra Particular - TFO será 
determinada, para cada obra particular, através de rateio, divisível, proporcional e diferenciado do 
custo da respectiva atividade pública específica, em função do número anual de vistorias fiscais. 

Parágrafo único. Considera-se custo da respectiva atividade pública específica, todos os 
gastos diretos e indiretos envolvidos no desempenho, pelo órgão competente, da fiscalização, tais 
como: 

1 - custo com pessoal: salário, férias, 13° salário e outras vantagens e benefícios; 
TI - custo operacional: água, luz, telefone, combustível e outros; 
III - custo de expediente: caneta, lápis, régua, papel, fichários, arquivos, pastas e outros; 
IV - custo de equipamento: informática, mesa, cadeira e outros; 
V - custo de manutenção: assessoria, consultoria, treinamento e outros; 
VI - demais custos. 
Art. 174. A Taxa de Fiscalização De Obra Particular - TFO será calculada através da 

multiplicação do CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica com o NT-VA - 
Número Total de Vistoria Fiscal Anual por Obra Particular, divididos pelo NT-VF - Número Total 
de Vistorias Fiscais Anuais, conforme a fórmula abaixo: 

TFO = (CT x NT-VA): (NT-VF) 

Art. 175. O CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica, o NT-VA - 
Número Total de Vistoria Fiscal Anual por Obra Particular e o NT-VF - Número Total de Vistorias 
Fiscais Anuais serão demonstrados em anexo específico próprio. 
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Seção III 
Sujeito Passivo 

Art. 176. O sujeito passivo da Taxa de Fiscalização de Obra Particular - TFO é a pessoa 
física ou jurídica sujeita ao desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com 
observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a execução de obra particular, no 
que respeita à construção e à reforma de edificação e à execução de loteamento de terreno, 
pertinente à lei de uso e de ocupação do solo e ao zoneamento urbano, em observância às normas 
municipais de obras, de edificações e de posturas. 

Seção IV 
Solidariedade Tributária 

Art. 177. Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da Taxa de 
Fiscalização de Obra Particular - TFO ou por estarem expressamente designados, são pessoalmente 
solidários pelo pagamento da taxa, as pessoas físicas ou jurídicas: 

1 - responsáveis pelos projetos ou pela sua execução; 
II - responsáveis pela locação, bem corno o locatário, do imóvel onde esteja sendo 

executada a obra. 
Seção V 

Lançamento e Recolhimento 

Art. 178. A Taxa de Fiscalização de Obra Particular - TFO será lançada, de oficio pela 
autoridade administrativa, através da multiplicação do CT - Custo Total com a Respectiva 
Atividade Pública Específica com o NT-VA - Número Total de Vistoria Fiscal Anual por Obra 
Particular, divididos pelo NT-VF - Número Total de Vistorias Fiscais Anuais, conforme a fórmula 
abaixo: 

TFO = ( CT x NT-.VA) : (NT-VF) 

Art. 179. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Obra Particular - TFO ocorrerá: 
1 - no primeiro exercício, na data da autorização e do licenciamento da obra particular; 
II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e de 

Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício, havendo alteração da obra particular, na data da nova 
autorização e do novo licenciamento da obra particular. 

Art. 180. A Taxa de Fiscalização de Obra Particular - TFO será recolhida, através de 
Documento de Arrecadação de Receitas Municipais, pela rede bancária, devidamente, autorizada 
pela Prefeitura: 

1 - no primeiro exercício, na data da autorização e do licenciamento da obra particular; 
a) à vista ou de forma parcelada, em 3 (tres) vezes, com prazo de 30 (trinta) dias para 

respectivo recolhimento da primeira parcela, a partir da geração da cobrança; 
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II - em qualquer exercício, havendo alteração da obra particular, na data da nova 
autorização e do novo licenciamento da obra particular. 

Art. 181. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Obra Particular - TFO deverá ter em 
conta a situação fática da obra particular no momento do lançamento. 

Art. 182. Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão 
fazendário competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da cientificação, prestar declarações sobre a situação da obra particular, com base nas 
quais poderá ser lançada a Taxa de Fiscalização de Obra Particular - TFO. 

CAPÍTULO IX 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO E DE PERMANÊNCIA 

EM ÁREAS, EM VIAS E EM LOGRADOUROS PÚBLICOS 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Art. 183. A Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Permanência em Áreas, em Vias e em 
Logradouros Públicos - TFOP, fundada no poder de polícia do Município - limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão 
de interesse público concernente à segurança, à higiene e ao respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos - tem como fato gerador o desempenho, pelo órgão competente, nos limites 
da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a localização, 
a instalação, a ocupação e a permanência de móveis, de equipamentos, de veículos, de utensílios e 
de quaisquer outros objetos, pertinente à lei de uso e de ocupação do solo e ao zoneamento urbano, 
à estética urbana, aos costumes, à ordem, à tranqüilidade, à higiene, ao trânsito e à segurança 
pública, em observância às normas municipais de posturas. 

Art. 184. O fato gerador da Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Permanência em 
Áreas, em Vias e em Logradouros Públicos - TFOP considera-se ocorrido: 

1 - no primeiro exercício, na data de início da localização, da instalação e da ocupação 
em áreas, em vias e em logradouros públicos, pelo desempenho, pelo órgão competente, nos limites 
da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a localização, 
a instalação e a ocupação de móveis, de equipamentos, de veículos, de utensílios e de quaisquer 
outros objetos; 

II - nos exercícios subseqüentes, pelo desempenho, pelo órgão competente, nos limites da 
lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a permanência de 
móveis, de equipamentos, de veículos, de utensílios e de quaisquer outros objetos; 

III - em qualquer exercício, na data de alteração da localização ou da instalação ou da 
ocupação em áreas, em vias e em logradouros públicos, pelo desempenho, pelo órgão competente, 
nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a 
localização ou a instalação ou a ocupação de móveis, de equipamentos, de veículos, de utensílios e 
de quaisquer outros objetos. 
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Art. 185. A Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Permanência em Áreas, em Vias e em 
Logradouros Públicos - TFOP não incide sobre a localização, a instalação, a ocupação e a 
permanência de veículos de particulares não destinados ao exercício de atividades econômicas. 

Seção II 
Base de Cálculo 

Art. 186. A base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Permanência em 
Áreas, em Vias e em Logradouros Públicos - TFOP será determinada, para cada móvel; 
equipamento, veículo, utensílio e qualquer outro objeto, através de rateio, divisível, proporcional e 
diferenciado do custo da respectiva atividade pública específica, em função do número anual de 
verificações fiscais. 

Parágrafo único. Considera-se custo da respectiva atividade pública específica, todos os 
gastos diretos e indiretos envolvidos no desempenho, pelo órgão competente, da fiscalização, tais 
como: 

1 - custo com pessoal: salário, férias, 130  salário e outras vantagens e benefícios; 
II - custo operacional: água, luz, telefone, combustível e outros; 
III - custo de expediente: caneta, lápis, régua, papel, fichários, arquivos, pastas e outros; 
IV - custo de equipamento: informática, mesa, cadeira e outros; 
V - custo de manutenção: assessoria, consultoria, treinamento e outros; 
VI - demais custos. 

Art. 187. A Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Permanência em Áreas, em Vias e em 
Logradouros Públicos - TFOP será calculada através da multiplicação do CT - Custo Total com a 
Respectiva Atividade Pública Específica com o NT-VA - Número Total de Verificação Fiscal 
Anual por móvel, equipamento, veículo, utensílio e qualquer outro objeto, divididos pelo NT-VF - 
Número Total de Verificações Fiscais Anuais, conforme a fórmula abaixo: 

TFOP = (CT x NT-VA): (NT-VF) 

Art. 188. O CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica, o NT-VA - 
Número Total de Verificação Fiscal Anual por móvel, equipamento, veículo, utensílio e qualquer 
outro objeto e o NT-VF - Número Total de Verificações Fiscais Anuais serão demonstrados em 
anexo específico próprio. 

Seção III 
Sujeito Passivo 

Art. 189. O sujeito passivo da Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Permanência em 
Áreas, em Vias e em Logradouros Públicos - TFOP é a pessoa física ou jurídica sujeita ao 
desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo 
legal, da fiscalização exercida sobre a localização, a instalação, a ocupação e a permanência de 
móveis, de equipamentos, de veículos, de utensílios e de quaisquer outros objetos, pertinente à lei 
de uso e de ocupação do solo e ao zoneamento urbano, à estética urbana, aos costumes, à ordem, à 
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tranqüilidade, à higiene, ao trânsito e à segurança pública, em observância às normas municipais de 
posturas. 

Seção IV 
Solidariedade Tributária 

Art. 190. Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da Taxa de 
Fiscalização de Ocupação e de Permanência em Áreas, em Vias e em Logradouros Públicos - 
TFOP ou por estarem expressamente designados, são pessoalmente solidários pelo pagamento da 
taxa, as pessoas físicas ou jurídicas: 

1 - responsáveis pela instalação dos móveis, dos equipamentos, dos veículos, dos utensílios 
e dos outros objetos; 

II - responsáveis pela locação, bem como o locatário, dos móveis, dos equipamentos, dos 
veículos, dos utensílios e dos outros objetos. 

Seção V 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 191. A Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Permanência em Áreas, em Vias e em 
Logradouros Públicos - TFOP será lançada, de ofício pela autoridade administrativa, através da 
multiplicação do CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica com o NT-VA - 
Número Total de Verificação Fiscal Anual por móvel, equipamento, veículo, utensílio e qualquer 
outro objeto, divididos pelo NT-VF - Número Total de Verificações Fiscais Anuais, conforme a 
fórmula abaixo: 

TFOP = (CT x NT-VA) : (NT-VF) 

Art. 192. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Permanência em Áreas, 
em Vias e em Logradouros Públicos - TFOP ocorrerá: 

1 - no primeiro exercício, na data da autorização e do licenciamento dos móveis, dos 
equipamentos, dos veículos, dos utensílios e dos outros objetos; 

II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e de 
Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício, havendo alteração da localização, da instalação, da ocupação 
e da permanência de móveis, de equipamentos, de veículos, de utensílios e de quaisquer outros 
objetos, na data da nova autorização e do novo licenciamento. 

Art. 193. A Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Permanência em Áreas, em Vias e em 
Logradouros Públicos - TFOP será recolhida, através de Documento de Arrecadação de Receitas 
Municipais, pela rede bancária, devidamente, autorizada pela Prefeitura: 

1 - no primeiro exercício, na data da autorização e do licenciamento dos móveis, dos 
equipamentos, dos veículos, dos utensílios e dos outros objetos; 
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II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e de 
Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício, havendo alteração da localização, da instalação, da ocupação 
e da permanência de móveis, de equipamentos, de veículos, de utensílios e de quaisquer outros 
objetos, na data da nova autorização e do novo licenciamento. 

Art. 194. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Permanência em Áreas, 
em Vias e em Logradouros Públicos - TFOP deverá ter em conta a situação fática dos móveis, dos 
equipamentos, dos veículos, dos utensílios e dos outros objetos no momento do lançamento. 

Art. 195. Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão 
fazendário competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da cientificação, prestar declarações sobre a situação dos móveis, dos equipamentos, dos 
veículos, dos utensílios e dos outros objetos, com base nas quais poderá ser lançada a Taxa de 
Fiscalização de Ocupação e de Permanência em Áreas, em Vias e em Logradouros Públicos - 
TFOP. 

CAPÍTULO X 
TAXA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO 

DE VIAS E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Art. 196. A Taxa de Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de Logradouros 
Públicos - TSLC, fundada na utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição, tem corno fato gerador a utilização, 
efetiva ou potencial, de serviços públicos, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 
postos a sua disposição pelo Município, diretamente ou através de autorizados, de permissionários, 
de concessionários ou de contratados, de Limpeza e de Conservação de Vias e de Logradouros 
Públicos: 

1 - de varrição, de lavagem e de capinação de determinadas vias e de determinados 
logradouros públicos; 

II - de limpeza e de conservação de determinadas valas e de determinadas galerias 
pluviais; 

III - de limpeza e de conservação e desobstrução de determinados bueiros •e de 
determinadas caixas de ralo. 

Art. 197. O fato gerador da Taxa de Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de 
Logradouros Públicos - TSLC ocorre no dia 12  de janeiro de cada exercício financeiro, data da 
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos, específicos e divisíveis, de Limpeza e de 
Conservação de Vias e de Logradouros Públicos, prestados ao contribuinte ou postos a sua 
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disposição pelo Município, diretamente ou através de autorizados, de permissionários, de 
concessionários ou de contratados. 

Art. 198. A Taxa de Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de Logradouros 
Públicos - TSLC não incide sobre: 

1 - as demais vias e os demais logradouros públicos onde o serviço público de varrição, de 
lavagem e de capinação não for prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição pelo Município, 
diretamente ou através de autorizados, de permissionários, de concessionários ou de contratados; 

II - as demais valas e as demais galerias onde o serviço público de limpeza e de 
conservação não for prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição pelo Município, 
diretamente ou através de autorizados, de permissionários, de concessionários ou de contratados; 

III - os demais bueiros e as demais caixas de ralo onde o serviço público de limpeza e de 
conservação não for prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição pelo Município, 
diretamente ou através de autorizados, de permissionários, de concessionários ou de contratados. 

Art. 199. A especificidade do serviço de Limpeza e de Conservação de Vias .e de 
Logradouros Públicos está: 

1 - caracterizada na utilização: 
efetiva ou potencial, destacada em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou 

de necessidade públicas; 
individual e distinta de determinados integrantes da coletividade; 
que não se destina ao beneficio geral e indistinto de todos os integrantes da coletividade; 

II - demonstrada na RBE-TSLC - Relação de Beneficiários Específicos do Serviço de 
Limpeza e de Conservação de Vias e de Logradouros Públicos. 

Seção II 
Base de Cálculo 

Art. 200. A base de cálculo da Taxa de Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e 
de Logradouros Públicos - TSLC será determinada, para cada imóvel, através de rateio, divisível, 
proporcional, diferenciado, separado e individual do custo da respectiva atividade pública 
específica, em função da sua metragem linear de testada. 

Parágrafo único. Considera-se custo da respectiva atividade pública específica, todos o 
gastos diretos e indiretos envolvidos na prestação do serviço de Limpeza e de Conservação de Vias 
e de Logradouros Públicos, tais como: 

1 - custo com pessoal: salário, férias, 130  salário e outras vantagens e benefícios; 
II - custo operacional: água, luz, telefone, combustível e outros; 
III - custo de equipamento: carro, caçamba, carro de mão e outros; 
IV - custo de material: vassoura, pá, luva, capacete, bota, uniforme, material de higiene e 

de limpeza e outros; 
V - custo de manutenção: peça, conserto, conservação, restauração, lavação, lubrificação, 

lanternagem, capotagem, pintura, locação, assessoria, consultoria, treinamento e outros; 
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VI - custo de expediente: informática, mesa, cadeira, caneta, lápis, régua, papel, fichários, 
arquivos, pastas e outros; 

VII - demais custos. 

Art. 201. A Taxa de Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de Logradouros 
Públicos - TSLC será calculada através da multiplicação do CT - Custo Total com a Respectiva 
Atividade Pública Específica com a ML-113 - Metragem Linear de Testada do Imóvel Beneficiado, 
divididos pela ST-ML - Somatória Total da Metragem Linear de Testada de Todos os Imóveis 
Beneficiados, conforme a fórmula abaixo: 

TSLC = (CT x ML-IB): (ST-ML) 

Art. 202. O CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica, a ML-113 - 
Metragem Linear de Testada do Imóvel Beneficiado e a ST-ML - Somatória Total da Metragem 
Linear de Testada de Todos os Imóveis Beneficiados serão demonstrados em anexo específico 
próprio. 

Art. 203. A divisibilidade do serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de 
Logradouros Públicos está: 

1 - caracterizada na utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários; 
II - demonstrada no cálculo: TSLC = (CT x ML-113) : (ST-ML). 

Seção III 
Sujeito Passivo 

Art. 204. O sujeito passivo da Taxa de Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e 
de Logradouros Públicos - TSLC é a pessoa física ou jurídica titular da propriedade ou do domínio 
útil ou da posse do bem imóvel beneficiado pela utilização, efetiva ou potencial, de serviço 
públicos, específicos e divisíveis, de Limpeza e de Conservação de Vias e de Logradouros Públicos, 
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelo Município, diretamente ou através de 
autorizados, de permissionários, de concessionários ou de contratados. 

Seção IV 
Solidariedade Tributária 

Art. 205. Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da Taxa de 
Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de Logradouros Públicos - TSLC ou por estarem 
expressamente designados, são pessoalmente solidários pelo pagamento da taxa, as pessoas físicas 
ou jurídicas: 

1 - locadoras do bem imóvel beneficiado pelo serviço de Limpeza e de Conservação de 
Vias e de Logradouros Públicos; 
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II - locatárias do bem imóvel beneficiado pelo serviço de Limpeza e de Conservação de 
Vias e de Logradouros Públicos. 

Seção V 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 206. A Taxa de Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de Logradouros 
Públicos - TSLC será lançada, anualmente, de ofício pela autoridade administrativa, através da 
multiplicação do CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica com a ML-113 - 
Metragem Linear de Testada do Imóvel Beneficiado, divididos pela ST-ML - Somatória Total da 
Metragem Linear de Testada de Todos os Imóveis Beneficiados, conforme a fórmula abaixo: 

TSLC = (CT x ML-113): (ST-ML) 

Art. 207. O lançamento da Taxa de Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de 
Logradouros. Públicos - TSLC, que será efetuado em conjunto com o lançamento do Imposto sobre 
a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e com os lançamentos das demais TSPEDs - 
Taxas de Serviços Públicos Específicos e Divisíveis, ocorrerá até o último dia útil do mês de 
dezembro. 

Art. 208. A Taxa de Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de Logradouros 
Públicos - TSLC será recolhida, em conjunto com o Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - IPTU e com as demais TSPEDs - Taxas de Serviços Públicos Específicos e 
Divisíveis, através de Documento de Arrecadação de Receitas Municipais, pela rede bancária, 
devidamente, autorizada pela Prefeitura: 

1 - em um só pagamento, com desconto de 10% (dez por cento), se recolhido até o dia 20 
(vinte) de janeiro; 

II - em um só pagamento, com desconto de 5% (cinco por cento), se recolhido até o dia 20 
(vinte) de fevereiro; 

III - de forma parcelada, em até 8 (oito) parcelas, até o dia 5 (cinco) dos meses de março, 
de abril, de maio, de junho, de julho, de agosto, de setembro e de outubro. 

Art. 209. O lançamento da Taxa de Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de 
Logradouros Públicos - TSLC deverá ter em conta a situação fática do imóvel beneficiado pelo 
serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de Logradouros Públicos, no momento do 
lançamento. 

Art. 210. Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão 
fazendário competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da cientificação, prestar declarações sobre a situação do estabelecimento, com base nas 
quais poderá ser lançada a Taxa de Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de Logradouros 
Públicos - TSLC. 
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CAPÍTULO XI 
TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E DE REMOÇÃO DE LIXO 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Art. 211. A Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo - TSC, fundada nã 
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição, tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, de 
serviços públicos, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelo 
Município, diretamente ou através de autorizados, de permissionários, de concessionários ou de 
contratados, de coleta e de remoção de lixo em determinadas vias e em determinados logradouros 
públicos. 

Art. 212. O fato gerador da Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo - TSC 
ocorre no dia 12  de janeiro de cada exercício financeiro, data da utilização, efetiva ou potencial, de 
serviços públicos, específicos e divisíveis, de coleta e de remoção de lixo em determinadas vias e 
em determinados logradouros públicos, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. pelo 
Município, diretamente ou através de autorizados, de permissionários, de concessionários ou de 
contratados. 

Art. 213. A Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo TSC não incide sobre as 
demais vias e os demais logradouros públicos onde o serviço público de coleta e de remoção de lixo 
não for prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição pelo Município, diretamente ou através 
de autorizados, de permissionários, de concessionários ou de contratados. 

Art. 214. A especificidade do serviço de coleta e de remoção de lixo está: 
1 - caracterizada na utilização: 

efetiva ou potencial, destacada em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou 
de necessidade públicas; 

individual e distinta de determinados integrantes da coletividade; 
que não se destina ao beneficio geral e indistinto de todos os integrantes da coletividade; 

II - demonstrada na RBE-TSC - Relação de Beneficiários Específicos do Serviço de 
Coleta e de Remoção de Lixo. 
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Seção II 
Base de Cálculo 

Art. 215. A base de cálculo da Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo - TSC 
será determinada, para cada imóvel, através de rateio, divisível, proporciona!, diferenciado, 
separado e individual do custo da respectiva atividade pública específica, em função da sua 
metragem linear de testada. 

Parágrafo único. Considera-se custo da respectiva atividade pública específica, todos os 
gastos diretos e indiretos envolvidos na prestação do serviço de coleta e de remoção de lixo, tais 
como: 

1 - custo com pessoal: salário, férias, 130  salário e outras vantagens e benefícios; 
II - custo operacional: água, luz, telefone, combustível e outros; 
III - custo de equipamento: carro, caçamba, carro de mão e outros; 
IV - custo de material: vassoura, pá, luva, capacete, bota, uniforme, material de higiene e 

de limpeza e outros; 
V - custo de manutenção: peça, conserto, conservação, restauração, lavação, lubrificação, 

lanternagem, capotagem, pintura, locação, assessoria, consultoria, treinamento e outros; 
VI - custo de expediente: informática, mesa, cadeira, caneta, lápis, régua, papel, fichários, 

arquivos, pastas e outros; 
VII - demais custos. 

Art. 216. A Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo - TSC será calculada através 
da multiplicação do CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica com a ML-IB 
- Metragem Linear de Testada do Imóvel Beneficiado, divididos pela ST-ML - Somatória Total da 
Metragem Linear de Testada de Todos os Imóveis Beneficiados, conforme a fórmula abaixo: 

TSC   (CT xML-IB):(ST-ML) 

Art. 217. O CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica, a ML-JB - 
Metragem Linear de Testada do Imóvel Beneficiado e a ST-ML - Somatória Total da Metragem 
Linear de Testada de Todos os Imóveis Beneficiados serão demonstrados em anexo específico 
próprio.. 

Art. 218. A divisibilidade do serviço de coleta e de remoção de lixo está: 
1 - caracterizada na utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários; 
II - demonstrada no cálculo: TSC = (CT x ML-113) : (ST-ML). 
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Seção III 
Sujeito Passivo 

Art. 219. O sujeito passivo da Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo - TSC é 
a pessoa física ou jurídica titular da propriedade ou do domínio útil ou da posse do bem imóvel 
beneficiado pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos, específicos e divisíveis, de 
coleta e de remoção de lixo de determinadas vias e de determinados logradouros públicos, prestados 
ao contribuinte ou postos a sua disposição pelo Município, diretamente ou através de autorizados, 
de permissionários, de concessionários ou de contratados. 

Seção IV 
Solidariedade Tributária 

Art. 220 Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da Taxa de 
Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo - TSC ou por estarem expressamente designados, são 
pessoalmente solidários pelo pagamento da taxa, as pessoas físicas ou jurídicas: 

1 - locadoras do bem imóvel beneficiado pelo serviço de coleta e de remoção de lixo; 
II - locatárias do bem imóvel beneficiado pelo serviço de coleta e de remoção de lixo. 

Seção V 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 221. A Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo - TSC será lançada, 
anualmente, de oficio pela autoridade administrativa, através da multiplicação do CT - Custo Total 
com a Respectiva Atividade Pública Específica com a ML-113 - Metragem Linear de Testada do 
Imóvel Beneficiado, divididos pela ST-ML - Somatória Total da Metragem Linear de Testada de 
Todos os Imóveis Beneficiados, conforme a fórmula abaixo: 

1 	 TSC =(CTxML-IB):(ST-ML) 	 I 
Art. 222. O lançamento da Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo - TSC, que 

será efetuado em conjunto com o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana - IPTU e com os lançamentos das demais TSPEDs - Taxas de Serviços Públicos 
Específicos e Divisíveis, ocorrerá até o último dia útil do mês de dezembro. 

Art. 223. A Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo - TSC será recolhida, em 
conjunto com o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e com as demais 
TSPEDs - Taxas de Serviços Públicos Específicos e Divisíveis, através de Documento de 
Arrecadação de Receitas Municipais, pela rede bancária, devidamente, autorizada pela Prefeitura: 

1 - em um só pagamento, com desconto de 10% (dez por cento), se recolhido até o dia 20 
(vinte) de janeiro; 

II - em um só pagamento, com desconto de 5% (cinco por cento), se recolhido até o dia 20 
(vinte) de fevereiro; 
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III - de forma parcelada, em até 8 (oito) parcelas, até o dia 5 (cinco) dos meses de março, 
de abril, de maio, de junho, de julho, de agosto, de setembro e de outubro. 

Art. 224. O lançamento da Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo - TSC deverá 
ter em conta a situação fática do imóvel beneficiado pelo serviço de coleta e de remoção de lixo, no 
momento do lançamento. 

Art. 225. Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, •o órgão 
fazendário competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da cientificação, prestar declarações sobre a situação do estabelecimento, com base nas 
quais poderá ser lançada a Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo - TSC. 

TÍTULO V 
CONTRIBUIÇÕES 

CAPÍTULO 1 
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

Art. 226. A CM - Contribuição de Melhoria cobrada pelo Município é instituída para fazer 
face ao custo de. obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a 
despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada 
imóvel beneficiado. 

SEÇÃO I 
FATO GERADOR E INCIDÊNCIA 

Art. 227. A CM - Contribuição de Melhoria tem como fato gerador o acréscimo do valor 
do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direta ou indiretamente por obras públicas municipais. 

Art. 228. A CM - Será devida a CM - Contribuição de Melhoria, no caso de valorização 
de imóveis de propriedade privada, em virtude de qualquer das seguintes obras públicas municipais: 

1 - abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, esgoto pluviais e 
outros melhoramentos de praças e vias públicas; 

II - construção e ampliação de parques, campos de desportos, pontes, túneis e viadutos; 
III - construção ou ampliação de sistemas de trânsito rápido, inclusive todas as obras e 

edificações necessárias ao funcionamento do sistema; 
IV - serviços e obras de abastecimento de água potável, esgotos, instalações de redes 

elétricas e telefônicas, transportes e comunicações em geral ou de suprimento de gás, funiculares, 
ascensores e instalações de comodidade pública; 

V - proteção contra secas, inundações, erosão, ressacas, e de saneamento e drenagem em 
geral, diques, cais, desobstrução de barras, portos e canais, retificação e regularização de cursos 
d'água e irrigação; 
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VI - construção de estradas de ferro e construção, pavimentação e melhoramento de 
estradas de rodagem; 

VII - construção de aeródromos e aeroportos e seus acessos; 
VIII - aterros e realizações de embelezamento em geral, inclusive desapropriações em 

desenvolvimento de plano de aspecto paisagístico. 
§ 1.0 Considera-se ocorrido o fato gerador da CM - Contribuição de Melhoria na data da 

publicação do EDECOM - Edital Demonstrativo do Custo da Obra de Melhoramento. 
§ 2.°  Não há incidência de CM - Contribuição de Melhoria sobre o acréscimo do valor do 

imóvel integrante do patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros 
Municípios, bem como de suas autarquias e de suas fundações, mesmo que localizado nas áreas 
beneficiadas direta ou indiretamente por obras públicas municipais. 

§ 30 O disposto neste art. 311 aplica-se, também, aos casos de cobrança de CM - 
Contribuição de Melhoria por obras públicas municipais em execução, constantes de projetos ainda 
não concluídos. 

SEÇÃO II 
BASE DE CÁLCULO 

Art. 229. A base de cálculo da CM - Contribuição de Melhoria a ser exigida pelo 
Município, para fazer face ao custo das obras públicas, será cobrada adotando-se como critério o 
beneficio resultante da obra, calculado através de índices cadastrais das respectivas ZINs - Zonas 
de Influência. 

§ 1.0 A apuração da base de cálculo, dependendo da natureza da obra, far-se-á levando em 
conta a situação do imóvel na ZIN - Zona de Influência, sua testada, área, finalidade de 
exploração econômica e outros elementos a serem considerados, isolada ou conjuntamente. 

§ 2.°  A determinação da base de cálculo da CM - Contribuição de Melhoria far-se-á 
rateando, proporcionalmente, o custo parcial ou total das obras, entre todos os imóveis incluídos 
nas respectivas Z[Ns - Zonas de Influência. 

§ 3.°  A CM - Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários de imóveis do 
domínio privado, situados nas áreas direta e indiretamente beneficiadas pela obra. 

§ 4.°  Para a apuração da base de cálculo da CM - Contribuição de Melhoria, o órgão 
responsável, com base no beneficio resultante da obra - calculado através de índices cadastrais das 
respectivas Zfl\Ts - Zonas de Influência - no CT/PO - Custo Total ou Parcial da Obra, no NT-113 - 
Número Total de Imóveis Beneficiados, situados na ZIN - Zona de Influência da obra e em função 
dos respectivos FRIVs - Fatores Relativos e Individuais de Valorização. 

§ 5.°  Para a apuração do NT-113 - Número Total de Imóveis Beneficiados, situados na ZIN 
- Zona de Influência da obra, e dos respectivos FRIVs - Fatores Relativos e Individuais de 
Valorização, a APM - Administração Pública Municipal adotará os seguintes procedimentos: 

1 - delimitará, em planta, a ZIN - Zona de Influência da obra; 
II - dividirá a ZIN - Zona de Influência em faixas correspondentes aos diversos IHBI - 

Índices de Hierarquização de Beneficios de Imóveis, em ordem decrescente, se for o caso; 
III - individualizará, com base na área territorial, os imóveis localizados em cada faixa; 
IV - obterá a área territorial de cada faixa, mediante a soma das áreas dos imóveis nela 

localizados. 
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Art. 230. A base de cálculo da CM - Contribuição de Melhoria terá como limite o custo 
das obras, computadas as despesas de estudos, projetos, fiscalização, desapropriações, 
administração, execução e financiamento, inclusive prêmios de reembolso e outras de praxe em 
financiamentos ou empréstimos e terá 

a sua expressão monetária atualizada na época do lançamento mediante aplicação de 
coeficientes de correção monetária. 

§ 1.0 Serão incluídos, nos orçamentos de custos das obras, todos os investimentos 
necessários para que os benefícios delas concorrentes sejam integralmente alcançados pelos 
imóveis situados nas respectivas Zll's - Zonas de influência. 

§ 2.° A percentagem do custo real a ser cobrada mediante CM —Contribuição de Melhoria 
será fixada tendo em vista a natureza da obra, os benefícios para os usuários, as atividades 
econômicas predominantes e o nível de desenvolvimento da região. 

Art. 231. A base de cálculo da CM - Contribuição de Melhoria, relativa a cada imóvel, 
será determinada pelo rateio do CT/PO - Custo Total ou Parcial da Obra, pelo NT-IB - Número 
Total de Imóveis Beneficiados, situados na ZIN - Zona de Influência da obra, em função dos 
respectivos FRIVs - Fatores Relativos e Individuais de Valorização. 

Art. 232. Os FRIVs - Fatores Relativos e Individuais de Valorização é a determinação do 
fator de absorção do beneficio da valorização para toda a zona e para cada uma das áreas 
diferenciadas, nela contidas 

Art. 233. A CM - Contribuição de Melhoria, para cada imóvel, será calculada através da 
multiplicação do CT/PO - Custo Total ou Parcial da Obra com o respectivo FRIV - Fator Relativo 
e Individual de Valorização, divididos pelo NT-IB - Número Total de Imóveis Beneficiados, 
conforme a fórmula abaixo: 

CM = (CT/PO x FRIV) (NT-IB) 

Art. 234. O CT/PO - Custo Total ou Parcial da Obra, os respectivos FRIVs - Fatores 
Relativos e Individuais de Valorização e o NT-IB - Número Total de Imóveis Beneficiados deverão 
ser demonstrados em edital específico próprio. 

Art. 235. O somatório de todos os FRIVs - Fatores Relativos e Individuais de Valorização 
deve ser igual ao NT-IB - Número Total de Imóveis Beneficiados, conforme fórmula abaixo: 

(FRIV1  + FRIV2  + ... + FR1VN1 + FRIV N) = (NT-IB) 
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Art. 236. A CM - Contribuição de Melhoria será paga pelo contribuinte de forma que a 
sua PA - Parcela Anual não exceda a 3% (três por cento) do MVF - Maior Valor Fiscal do seu 
imóvel, atualizado à época da cobrança, conforme fórmula abaixo: 

SEÇÃO III 
SUJEITO PASSIVO 

Art. 237. O sujeito passivo da CM - Contribuição de Melhoria é a pessoa física ou 
jurídica titular da propriedade ou do domínio útil ou da posse do bem imóvel alcançado pelo 
acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direta ou indiretamente por obras 
públicas municipais. 

SEÇÃO IV 
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA 

Art. 238. Por terem interesse comum na situação que constitui o .fato gerador da CM - 
Contribuição de Melhoria ou por estarem expressamente designados, são pessoalmente solidários 
pelo pagamento do imposto: 

1 - o adquirente do imóvel, pelos débitos do alienante, existentes à data do título de 
transferência, salvo quando conste deste a prova de sua quitação, limitada esta responsabilidade, nos 
casos de arrematação em hasta pública, ao montante do respectivo preço; 

ii - o espólio, pelos débitos do "de cujus", existentes à data da abertura da sucessão; 
III - o sucessor, a qualquer título, e o cônjuge meeiro, pelos débitos do "de cujus" 

existentes à data da partilha ou da adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do 
quinhão, do legado ou da meação; 

IV - a pessoa jurídica que resultar da fusão, transformação ou incorporação de outra, ou 
em outra, pelos débitos das sociedades fundidas, transformadas ou incorporadas existentes à data 
daqueles atos; 

V - a pessoa natural ou jurídica que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de 
comércio ou de estabelecimento comercial, industrial ou de serviço, e continuar a exploração do 
negócio sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, pelos débitos do fundo 
ou do estabelecimento adquirido, existentes à data da transação. 

§ 1.0 Quando a aquisição se fizer por arrematação em hasta pública ou na hipótese do 
inciso III deste art. 238, a responsabilidade terá por limite máximo, respectivamente, o preço da 
arrematação ou o montante do quinhão, legado ou meação. 

§ 2.0  O disposto no inciso III deste art. 238 aplica-se nos casos de extinção de pessoas 
jurídicas, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio 
remanescente ou se espólio, com a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual. 
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SEÇÃO  
LANÇAMENTO E RECOLHIMENTO 

Art. 239. A CM - Contribuição de Melhoria, para cada imóvel, será lançada, de oficio pela 
autoridade administrativa, através da multiplicação do CT/PO - Custo Total ou Parcial da Obra com 
o respectivo FRIV - Fator Relativo e Individual de Valorização, divididos pelo NT-113 - Número 
Total de Imóveis Beneficiados, conforme a fórmula abaixo: 

CM=(CT/POxFRIV):(NT-IB) 

Art. 240. O lançamento da CM - Contribuição de Melhoria ocorrerá com a publicação do 
EDECOM - Edital Demonstrativo do Custo da Obra de Melhoramento. 

Parágrafo único. O EDECOM - Edital Demonstrativo de Custo da Obra de 
Melhoramento conterá: 

1 - o MDP - Memorial Descritivo do Projeto; 
II - o CT/PO - Custo Total ou Parcial da Obra a ser ressarcida pela CM - Contribuição de 

Melhoria; 
III - o prazo para o pagamento, as prestações e os vencimentos da CM - Contribuição de 

Melhoria; 
IV - o prazo para impugnação do lançamento da CM - Contribuição de Melhoria; 
V - o local do pagamento da CM - Contribuição de Melhoria; 
VI - a delimitação, em planta, da ZIN - Zona de Influência da obra, demonstrando as 

áreas, direta e indiretamente, beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos; 
VII - a divisão da ZIN - Zona de Influência em faixas correspondentes aos diversos IHBI 

- índices de Hierarquização de Benefícios de Imóveis, em ordem decrescente, se for o caso; 
VIII - a individualização, com base na área territorial, dos imóveis localizados em cada 

faixa; 
IX - a área territorial de cada faixa, mediante a sorna das áreas dos imóveis nela 

localizados; 
X - o NT-IB - Número Total de Imóveis Beneficiados, situados na ZIN - Zona de 

Influência da obra; 
XI - os FRIVs - Fatores Relativos e Individuais de Valorização de cada imóvel; 
XII - o PR - Plano de Rateio entre os imóveis beneficiados. 

Art. 241. A CM - Contribuição de Melhoria será recolhida através de Documento de 
Arrecadação de Receitas Municipais, pela rede bancária, devidamente, autorizada pela Prefeitura: 

1 - em um só pagamento, com desconto de 10% (dez por cento), se recolhido até 10 (dez) 
dias após a data do seu lançamento; 

77 	 , 1 Cü'uaw Cíturnbinlw 
PREFEITO 



IRoDA 	

Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia 
Estado do Rio de Janeiro 

Gabinete do Prefeito 

II - de forma parcelada, em 3 (três) parcelas: 
a primeira, até 10 (dez) dias após a data do seu lançamento; 
a segunda, até 30 (trinta) dias após a data de vencimento da primeira parcela; 
a terceira, até 30 (trinta) dias após a data de vencimento da segunda parcela. 

§ 1.0 E lícito ao contribuinte liquidar a CM - Contribuição de Melhoria com títulos da* 
dívida pública municipal, emitidos especialmente para o financiamento da obra pela qual foi 
lançado; 

§ 2.°  No caso do § 1.0 deste art. 241, o pagamento será feito pelo valor nominal do título, se 
o preço do mercado for inferior. 

§ 3.°  No caso de serviço público concedido, a APM - Administração Pública Municipal 
poderá lançar e arrecadar a CM - Contribuição de Melhoria. 

.Art. 242. O lançamento da CM - Contribuição de Melhoria deverá ter em conta a situação 
fática do imóvel beneficiado, no momento do lançamento. 

Art. 243. Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão 
fazendário competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da cientificação,prestar declarações sobre a situação do imóvel beneficiado, com base nas 
quais poderá ser lançada a CM - Contribuição de Melhoria. 

SEÇÃO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 244. Fica o Chefe do Executivo autorizado a celebrar convênio com a União, para o 
lançamento e a arrecadação da CM - Contribuição de Melhoria devida por obra pública federal. 

CAPÍTULO II 
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

SEÇÃO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 245. A CIP - Contribuição para Custeio da Iluminação Pública é devida pelos 
consumidores residenciais e não residenciais de energia elétrica e destinada ao custeio dos 
serviços de iluminação pública do município. 

SEÇÃO II 
FATO GERADOR 

Art. 246. A CIP tem como fato gerador e propriedade, posse ou domínio útil de imóvel, 
situado no território do Município, atendido pelos serviços de iluminação pública. 
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Parágrafo Único - Para efeito do disposto no caput, consideram-se atendidos pelos 
serviços de iluminação pública os imóveis cujas vias de acesso, testadas ou frações sejam 
iluminados pela rede pública de iluminação. 

Art. 247. O Contribuinte da CIP é o titular da propriedade, posse ou domínio útil de 
imóvel situado no território do Município. 

Art. 248. Considera-se ocorrido o fato gerador da CIP e existente os seus efeitos: 

Anualmente, no primeiro dia de cada exercício financeiro, relativamente a imóveis 
não edificados; 
Mensalmente, no primeiro dia de cada mês, seletivamente aos imóveis codificados. 

Parágrafo Único - O prazo para pagamento será de cinco dias contados do fato 
gerador, salvo se outro for estabelecido em Convênio ou em Regulamento. 

SEÇÃO III 
BASE DE CÁLCULO 

Art. 249. O valor da CIP é sesultante do reteio dos serviços de iluminação das vias e 
logradouros públicos em função da capacidade contributiva de cadqa sujeito passivo, apurada de 
acordo com o consumo mensal de cada unidade consumidora, observada a distinção entre 
contribuintes, na forma do Anexo IV. 

§ 10. O cálculo do rateio a que se refere o caput, será apurado com base no custeio anual do 
serviço de iluminação das vias e logradouros públicos. 

§ 2°. O custeio do serviço de iluminação pública compreende: 
1 - despesas com energia consumida pelos serviços de iluminação pública; 
II - despesas com administração, operações, manutenção, eficientização e ampliação do 

sistema de iluminação pública. 

SEÇÃO IV 
SUJEITO PASSIVO 

Art. 250. Sujeito passivo da CIP é o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor ou 
usuário a qualquer título, de imóvel, edificado ou não, situado no município, servida ou beneficiada, 
direta ou indiretamente por iluminação pública. 
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SEÇÃO  
LANÇAMENTO E RECOLHIMENTO 

Art. 251. A CIP será lançada: 

1. Quando devida anualmente, juntamente com o IPTU - Imposto Predial e Territorial 
Urbano, incidindo sobre ela os mesmos descontos dados ao IPTU quando pago à vista, 
nos prazos previstos em Lei; 

II. Quando devida mensalmente, na fatura/Nota Fiscal de Consumo de Energia Elétrica, da 
Empresa concessionária do serviço de iluminação, observando o disposto no 
Parágrafo único do art. 246; 

Art. 252. A CIP - Contribuição de Iluminação Pública será exigida com base na UFM 
(Unidade Fiscal do Município), em conformidade com o Anexo IV. 

SEÇÃO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 253. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Convênio, para arrecadação da 
CIP, junto às concessionárias de serviço público de energia elétrica que, nos termos da legislação, 
forneçam ou estejam habilitadas a fornecer energia elétrica no território do Município. 

Parágrafo Único - Até a celebração de novo convênio, são recepcionados os 
eventualmente existentes que tenham por objeto a arrecadação da Contribuição de Iluminação 
Pública. 

Art. 254. O não recolhimento da CIP no prazo indicado nesta Lei sujeita o contribuinte as 
sanções previstas nesta Lei Complementar, exceto nos casos abrangidos pelo convênio a que sé 
refere o art. 253 quando prevalecerá a penalidade nele prevista. 

Art. 255. Celebrado o convênio a que se refere o art. 253, o concessionário de energia 
elétrica é responsável pela CIP, no montante devido pelos contribuintes do mesmo. 

Parágrafo Único - Fica a concessionária de energia elétrica obrigada a fornecer, 
trimestralmente, até o 5° dia útil do início do trimestre fiscal, a relação dos consumidores situados 
no Município, classificado segundo a faixas de consumo relacionadas no Anexo IV desta Lei. 

80 tiaual() C/luinmn,w 
PREFEITO 



IRoDAA 	

Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia 
Estado do Rio de Janeiro 

Gabinete do Prefeito 

Art. 256. O produto da arrecadação da CIP constitui receita vinculada e destinada ao 
pagamento da energia elétrica fornecida ao Município e à manutenção do Serviço de Iluminação 
Pública, bem como para melhoria, ampliação e expansão desses serviços. 

TÍTULO VI 
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

CAPÍTULO 1 
CADASTRO FISCAL 

Seção 1 
Disposições Gerais 

Art. 257. O CAF - Cadastro Fiscal da Prefeitura compreende: 
1 - o Cadastro Imobiliário - CIMOB; 
II - o Cadastro Mobiliário - CAMOB; 
III - o Cadastro Sanitário - CASAN; 
IV - o Cadastro de Anúncio - CADAN; 
V - o Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET; 
VI - o Cadastro de Horário Especial - CADHE; 
VII - o Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de Rudimentar - CAMEF; 
VIII - o Cadastro de Obra Particular - CADOB; 
IX - o Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos - 

CADOP; 

Seção II 
Cadastro Imobiliário 

Art. 258. O Cadastro Imobiliário - CIMOB compreende, desde que localizados na zona 
urbana, na zona urbanizável e na zona de expansão urbana: 

1 - os bens imóveis: 
não-edificados existentes e os que vierem a resultar de desmembramentos dos não-

edificados existentes; 
edificados existentes e os que vierem a ser construídos; 

e) de repartições públicas; 
de autarquias e de fundações instituídas e mantidas pelo poder público; 
de empresas públicas e de sociedades de economia mista; 
de delegadas, de autorizadas, de permissionárias e de concessionárias de serviços 

públicos; 
de registros públicos, cartorários e notariais; 

II - o solo com a sua superfície; 
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III - tudo quanto o homem incorporar permanentemente ao solo, de modo que se não possa 
retirar sem destruição, sem modificação, sem fratura ou sem dano, inclusive engenhos industriais, 
torres de linhas de transmissão de energia elétrica e torres de captação de sinais de celular. 

Art. 259. O proprietário de imóvel, o titular de seu domínio útil, seu possuidor ou o 
adquirente a qualquer título são obrigados: 

1 - a promover a inscrição, de seus bens imóveis, no Cadastro Imobiliário - CIMOB; 
II - a informar, ao Cadastro Imobiliário - CIMOB, qualquer alteração na situação do seu 

bem imóvel, como parcelamento, desmembramento, remembramento, fusão, demarcação, 
divisão, ampliação, medição judicial definitiva, reconstrução, reforma, transferencia a qualquer 
titulo ou outra ocorrência que possa afetar o valor do seu bem imóvel; 

III - a exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - a franquearem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciada, as 
dependências do bem imóvel para vistoria fiscal. 

Art. 260. No Cadastro Imobiliário - CIMOB: 
1 -para fins de inscrição]: 
a) considera-se documento hábil, registrado ou não: 
1 -a escritura; 
2 - o contrato de compra e venda; 
3 - o formal de partilha; 
4 - a certidão relativa a decisões judiciais que impliquem transmissão do imóvel; 
b) considera-se possuidor a qualquer título de bem imóvel, aquele que estiver no uso e no 

gozo do bem imóvel e apresentar: 	 - 

1 - recibo onde conste a identificação do bem imóvel, e, sendo o caso, a sua ICI 
Inscrição Cadastral Imobiliária anterior; 

2 - contrato de compra e de venda; 
c) em caso de litígio sobre o domínio útil de bem imóvel, deverá constar, além da 

expressão "domínio útil sob litígio", os nomes dos litigantes e dos possuidores a qualquer do bem 
imóvel, a natureza do feito e o juízo e o cartório por onde correr a ação; 

d) o proprietário de imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer 
título deverá apresentar, devidamente preenchido, o BJA-CIMOB - Boletim de Inscrição, de 
Alteração e de Baixa Cadastral Imobiliária. 

II -para fins de alteração: 
a) considera-se documento hábil, registrado ou não: 
1 -a escritura; 
2 - o contrato de compra e venda; 
3 - o formal de partilha; 
4 - a certidão relativa a decisões judiciais que impliquem transmissão do imóvel; 
b) considera-se possuidor a qualquer título de bem imóvel, aquele que estiver no uso e no 

gozo do bem imóvel e apresentar: 
1 - recibo onde conste a identificação do bem imóvel, e, a sua ICI - Inscrição Cadastral 

Imobiliária anterior; 
2 - contrato de compra e de venda; 
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c) o proprietário de imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer 
título deverá apresentar, devidamente preenchido, o BIA-CIMOB - Boletim de Inscriçãb, dê 
Alteração e de Baixa Cadastral Imobiliária e a FIC-CIMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro 
Imobiliário. 

III - para fins de baixa: 
a) considera-se documento hábil, registrado ou não: 
1 - o contrato de compra e venda; 
2 - o formal de partilha; 
3 - a certidão relativa a decisões judiciais que impliquem transmissão do imóvel; 
b) o ex-proprietário de imóvel, o ex-titular de seu domínio útil ou o seu ex-possuidor a 

qualquer título deverá apresentar, devidamente preenchido, o BIA-CIMOB - Boletim de Inscrição, 
de Alteração e de Baixa Cadastral Imobiliária e a FIC-CIMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro 
Imobiliário. 

§ 1.0 Os campos, os dados e as informações do BIA-CIMOB - Boletim de Inscrição, de 
Alteração e de Baixa Cadastral Imobiliária serão os campos, os dados e as informações do Cadastro 
Imobiliário - CIMOB. 

§ 2.°  O BIA-CIMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral 
Imobiliária e a A FIC-CIMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Imobiliário serão instituídos 
através de Portaria pelo responsável pela Administração da Fazenda Pública Municipal. 

Art. 261. Para fins de inscrição no Cadastro Imobiliário - CIMOB, considera-se situado o 
bem imóvel no logradouro correspondente à sua frente efetiva. 

§ 1.0 No caso de bem imóvel, edificado ou não-edificado: 
1 - com duas ou mais esquinas ou com duas ou mais frentes, será considerado o 

logradouro: 
de maneira geral, relativo à frente indicada no título de propriedade; 
de maneira específica: 

1 - na falta do título de propriedade e da respectiva indicação, correspondente à frente 
principal; 

2 - na impossibilidade de determinar à frente principal, que confira ao bem imóvel maior 
valorização; 

II - interno, será considerado o logradouro: 
de maneira geral, que lhe dá acesso; 
de maneira específica, havendo mais de um logradouro que lhe dá acesso, que confira ao 

bem imóvel maior valorização; 
III - encravado, será considerado o logradouro correspondente à servidão de passagem. 

Art. 262. O proprietário de bem imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a 
qualquer título, terão os seguintes prazos: 

1 - para promover a inscrição, de seu bem imóvel, no Cadastro Imobiliário - CIMOB, de 
até 30 (trinta) dias, contados da data de expedição do documento hábil de sua propriedade, de seú 
domínio útil ou de sua posse a qualquer título; 

II - para informar, ao Cadastro Imobiliário - CIMOB, qualquer alteração ou baixa na 
situação do seu bem imóvel, como parcelamento, desmembramento, remembramento, fusão, 
demarcação, divisão, ampliação, medição judicial definitiva, reconstrução, reforma ou qualquer 
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outra ocorrência que possa afetar o valor do seu bem imóvel, de até 30 (trinta) dias, contados da 
data de sua alteração ou de sua baixa; 

III - para exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal, de até 10 (dez) dias, contados da data de 
lavratura do TI - Termo de Intimação; 

IV - para franquearemem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e 
credenciada, as dependências do bem imóvel para vistoria fiscal, imediato. 

Art. 263. O órgão responsável pelo Cadastro Imobiliário - CIMOB deverá promover, de 
ofício, a inscrição ou a alteração de bem imóvel, quando o proprietário de bem imóvel, o titular de 
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título: 

1 - após 30 (trinta) dias, contados da data de expedição do documento hábil de 
propriedade, de domínio útil ou de posse a qualquer título, não promover a inscrição, de seu bem 
imóvel, no Cadastro Imobiliário - CIMOB; 

II - após 30 (trinta) dias, contados da data de alteração ou de incidência, não informar, ao 
Cadastro Imobiliário - CIMOB, qualquer alteração na situação do seu bem imóvel, como 
parcelamento, desmembramento, remembramento, fusão, demarcação, divisão, ampliação, 
medição judicial definitiva, reconstrução, reforma ou qualquer outra ocorrência que possa afetar o 
valor do seu bem imóvel; 

III - após 10 (dez) dias, contados da data de lavratura do TI - Termo de Intimação, não 
exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e nem prestar todas as informações 
solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - não franquearem, de imediato, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e 
credenciada, as dependências do bem imóvel para vistoria fiscal. 

Art. 264. Os responsáveis por loteamento, os incorporadores, as imobiliárias, os registros 
públicos, cartorários e notariais ficam obrigados a fornecer, ao órgão responsável pelo Cadastro 
Imobiliário - CIMOB, até o último dia útil do mês subseqüente, a relação dos bens imóveis que, no 
mês anterior, tenham sido alienados, definitivamente ou mediante compromisso de compra e 
venda, registrados ou transferidos, mencionando: 

1 - o nome e o endereço do adquirente; 
II - os dados relativos à situação do imóvel alienado; 
III - o valor da transação. 

Art. 265. As delegadas, as autorizadas, as permissionárias e as concessionárias de serviços 
públicos de energia elétrica, de telecomunicações, de gás, de água e de esgoto, ficam obrigadas a 
fornecer, ao órgão responsável pelo Cadastro Imobiliário - CIMOB, até o último dia útil do mês 
subseqüente, a relação dos bens imóveis que, no mês anterior, tenham solicitado inscrição, alteração 
ou baixa de serviço, mencionando: 

1 - o nome, a razão social e o endereço do solicitante; 
II - a data e o objeto da solicitação. 

Art. 266. No ato da inscrição, serão identificados cõm uma numeração padrão, seqüencial 
e própria, chamada ICAI - Inscrição Cadastral Imobiliária, contida na FIC-CIMOB - Ficha de 
Inscrição no Cadastro Imobiliário: 

1 - os bens imóveis: 
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não-edificados existentes e os que vierem a resultar de desmembrarnentos dos não-
edificados existentes; 

edificados existentes e os que vierem a ser construídos; 
de repartições públicas; 
de autarquias e de fundações instituídas e mantidas pelo poder público; 
de empresas públicas e de sociedades de economia mista; 
de delegadas, de autorizadas, de permissionárias e de concessionárias de serviços 

públicos; 
de registros públicos, cartorários e notariais; 

II - o solo com a sua superfície; 
III - tudo quanto o homem incorporar permanentemente ao solo, de modo que se não possa 

retirar sem destruição, sem modificação, sem fratura ou sem dano, inclusive engenhos industriais;  
torres de linhas de transmissão de energia elétrica e torres de captação de sinais de celular. 

Seção III 
Cadastro Mobiliário 

Art. 267. O Cadastro Mobiliário - CAMOB compreende, desde que localizados, instalados 
ou em funcionamento: 

1 - os estabelecimentos comerciais, industriais, produtores e prestadores de serviços; 
II - os profissionais autônomos com ou sem estabelecimento fixo; 
III - as repartições públicas; 
IV - as autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público; 
V - as empresas públicas e as sociedades de economia mista; 
VI - as delegadas, as autorizadas, as permissionárias e as concessionárias de serviços 

públicos; 
VII - os registros públicos, cartorários e notariais. 

Art. 268. As pessoas físicas, com ou sem estabelecimento fixo, bem como as pessoas 
jurídicas, de direito público ou privado, são obrigadas: 

1 - a promover a sua inscrição no Cadastro Mobiliário - CAMOB; 
II - a informar, ao Cadastro Mobiliário - CAMOB, qualquer alteração ou baixa, como de 

nome ou de razão social, de endereço, de atividade, de sócio, de responsabilidade de sócio, de 
fusão, de incorporação, de cisão e de extinção; 

III - a exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - a franquearemem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciada, 
as dependências do local onde estão sendo exercidas as atividades econômicas ou sociais para 
diligência fiscal. 

Art. 269. No Cadastro Mobiliário - CAMOB: 
1 -para fins de inscrição: 
a) os estabelecimentos comerciais, industriais, produtores e prestadores de serviços 

deverão apresentar o BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral 
Mobiliária e, havendo, o contrato ou o estatuto social, o CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas e a inscrição estadual; 
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os profissionais autônomos, com ou sem estabelecimento fixo, deverão apresentar o 
BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária e, havendo, o 
registro no órgão de classe, o CPF - Cadastro de Pessoas Físicas e a CI - Carteira de Identidade; 

as repartições públicas deverão apresentar o BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de 
Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária e, havendo, o CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas; 

as autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público deverãQ 
apresentar o BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária e, 
havendo, o estatuto social e o CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

as empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão apresentar o BIA-
CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária e, havendo, o 
estatuto social e o CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

as delegadas, as autorizadas, as permissionárias e as concessionárias de serviços públicos 
deverão apresentar o BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral 
Mobiliária e, havendo, o contrato ou o estatuto social, o CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas e a inscrição estadual; 

os registros públicos, cartorários e notariais deverão apresentar o BIA-CAMOB - 
Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária e, havendo, o contrato ou o 
estatuto social e o CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

II -para fins de alteração: 
os estabelecimentos comerciais, industriais, produtores e prestadores de serviços 

deverão apresentar o BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral 
Mobiliária, a FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, a alteração 
contratual ou a alteração estatutária, a alteração do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
e a alteração na inscrição estadual; 

os profissionais autônomos, com ou sem estabelecimento fixo, deverão apresentar o 
BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária, a -FIC-- 
CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, a alteração do 	registro no 
órgão de classe; 

e) as repartições públicas deverão apresentar o BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de 
Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária, a FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro 
Mobiliário e, havendo, a alteração do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

as autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público deverão 
apresentar o BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária, a 
FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, a alteração estatutária e a 
alteração do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

as empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão apresentar o BIA-
CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária, a FIC-CAMOB - 
Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, a alteração estatutária e a alteração do CNPJ 
- Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

as delegadas, as autorizadas, as permissionárias e as concessionárias de serviços públicos 
deverão apresentar o BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral 
Mobiliária, a FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, a alteração 
estatutária, a alteração do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e a alteração na inscrição 
estadual; 
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g) os registros públicos, cartorários e notariais deverão apresentar o BIA-CAMOB 
Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária, a FIC-CAMOB - Ficha de 
Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, a alteração contratual ou a alteração estatutária e a 
alteração do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

III -para fins de baixa: 
os estabelecimentos comerciais, industriais e produtores apresentar o BIA-CAMOB - 

Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária, a FIC-CAMOB - Ficha de 
Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, o distrato social ou a baixa estatutária, o 
cancelamento do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e a baixa na inscrição estadual; 

os estabelecimentos prestadores de serviços deverão apresentar, além do BIA-CAMOB 
- Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária, da FIC-CAMOB - Ficha de 
Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, do distrato social ou da baixa estatutária, do 
cancelamento do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e da baixa na inscrição estadual, a 
DOC - Documentação Fiscal não utilizada; 

os profissionais autônomos, com ou sem estabelecimento fixo, deverão apresentar o 
BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária, a FIC-
CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, a baixa ou o cancelamento do 
registro no órgão de classe; 

as repartições públicas deverão apresentar o BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de 
Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária, a FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro 
Mobiliário e, havendo, o cancelamento do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

as autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público deverão 
apresentar o BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária, á 
FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, a baixa estatutária e o 
cancelamento do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

as empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão apresentar o BIA-
CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária, a FIC-CAMOB - 
Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, a baixa estatutária e o cancelamento do 
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

as delegadas, as autorizadas, as permissionárias e as concessionárias de serviços 
públicos deverão apresentar o BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa 
Cadastral Mobiliária, a FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, a 
baixa estatutária, o cancelamento do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e a baixa na 
inscrição estadual; 

os registros públicos, cartorários e notariais deverão apresentar o BIA-CAMOB - 
Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária, a FIC-CAMOB - Ficha de 
Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, o distrato social ou a baixa estatutária e o 
cancelamento do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

§ 1.0 Os campos, os dados e as informações do BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de 
Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária serão os campos, os dados e as informações do Cadastro 
Mobiliário - CAMOB. 

§ 2.°  O BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral 
Mobiliária e a FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário serão instituídos através 
de Portaria pelo responsável pela Administração da Fazenda Pública Municipal. 

87 	 laudo Cliurnbínljo 
PREFEITO 



Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia 
Estado do Rio de Janeiro 

ORO DA 	 Gabinete do Prefeito 

Art. 270. As pessoas físicas, com ou sem estabelecimento fixo, bem como as pessoas 
jurídicas, de direito público ou privado, terão os seguintes prazos: 

1 - para promover a sua inscrição no Cadastro Mobiliário - CAMOB, de até 10 (dez) dias 
antes da data de início de atividade; 

II - para informar, ao Cadastro Mobiliário - CAMOB, qualquer alteração ou baixa, como 
de nome ou de razão social, de endereço, de atividade, de sócio, de responsabilidade de sócio, de 
fusão, de incorporação, de cisão, de extinção e de baixa, de até 10 (dez) dias, contados da data de 
alteração, de fusão, de incorporação, de cisão e de extinção; 

III - para exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal, de até 10 (dez) dias, contados da data de 
lavratura do TI - Termo de intimação; 

IV - para franquearernern, à AF - Autoridade Fiscal, d'evidarnente apresentada e 
credenciada, as dependências do local onde estão sendo exercidas as atividades econômicas ou 
sociais para diligência fiscal, imediato. 

Art. 271. O órgão responsável pelo Cadastro Mobiliário - CAMOB deverá promover, de 
oficio, a inscrição, a alteração ou a baixa, quando as pessoas físicas, com ou sem estabelecimento 
fixo, bem como as pessoas jurídicas, de direito público ou privado: 

1 - após a data de início de atividade, não promoverem a sua inscrição no Cadastro 
Mobiliário - CAMOB; 

II - após 10 (dez) dias, contados da data de alteração, de fusão, de incorporação, de cisão, 
de extinção ou de baixa, não informarem, ao Cadastro Mobiliário - CAMOB, a sua alteração, 
corno de nome ou de razão social, de endereço, de atividade, de sócio, de responsabilidade de sócio, 
de fusão, de incorporação, de cisão, de extinção e de baixa; 

III - após 10 (dez) dias, contados da data de lavratura do TI - Termo de Intimação, não 
exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e nem prestarem todas as informações 
solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - não franquearem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciada, 
as dependências do local onde estão sendo exercidas as atividades econômicas ou sociais para 
diligência fiscal. 

Art. 272. Os registros públicos, cartorários e notariais, bem como as associações, os 
sindicatos, as entidades e os órgãos de classe, ficam obrigados a fornecer, ao órgão responsável pelo 
Cadastro Mobiliário - CAMOB, até o último dia útil do mês subseqüente, a relação de todas as 
pessoas físicas, com ou sem estabelecimento fixo, e de todas as pessoas jurídicas, de direito público 
ou privado, que solicitaram inscrição, alteração ou baixa de registro, mencionando: 

i - o nome, a razão social e o endereço do solicitante; 
II - a data e o objeto da solicitação. 

Art. 273. As delegadas, as autorizadas, as permissionárias e as concessionárias de serviços 
públicos de energia elétrica, de telecomunicações, de gás, de água e de esgoto, ficam obrigadas a 
fornecer, ao órgão responsável pelo Cadastro Mobiliário CAMOB, até o último dia útil do mês 
subseqüente, a relação de todas as pessoas físicas, com estabelecimento fixo, e de todas as pessoas 
jurídicas, de direito público ou privado, que solicitaram inscrição, alteração ou baixa de serviço, 
mencionando: 

1 - o nome, a razão social e o endereço do solicitante; 
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II - a data e o objeto da solicitação. 

Art. 274. No ato da inscrição, serão identificados com uma numeração padrão, seqüencial 
e própria, chamada ICAM - Inscrição Cadastral Mobiliária, contida na FIC-CAMOB - Ficha de 
Inscrição no Cadastro Mobiliário: 

1 - os estabelecimentos comerciais, industriais, produtores e prestadores de serviços; 
II - os profissionais autônomos com ou sem estabelecimento fixo; 
III - as repartições públicas; 
IV - as autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público; 
V - as empresas públicas e as sociedades de economia mista; 
VI - as delegadas, as autorizadas, as permissionárias e as concessionárias de serviços 

públicos; 
VII - os registros públicos, cartorários e notariais. 
Parágrafo único. As pessoas físicas, com ou sem estabelecimento fixo, bem como as 

pessoas jurídicas, de direito público ou privado, terão as suas atividades identificadas segundo os 
CAESs - Códigos de Atividades Econômicas e Sociais, conforme anexo específico próprio. 

Seção IV 
Cadastro Sanitário 

Art. 275. O Cadastro Sanitário - CASAN compreende, desde que, localizados, instalados 
ou em funcionamento, estejam relacionados com fabricação, 	produção, 	manipulação, 
acondicionamento, conservação, depósito, armazenamento, transporte, distribuição, venda ou 
consumo de alimentos, bem como atividades pertinentes à higiene pública: 

1 - os estabelecimentos comerciais, industriais, produtores e prestadores de serviços; 
II - os profissionais autônomos com estabelecimento fixo; 

Art. 276. As pessoas físicas, com estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, de direito 
público ou privado, desde que estejam relacionadas com fabricação, produção, manipulação, 
acondicionamento, conservação, depósito, armazenamento, transporte, distribuição, venda ou 
consumo de alimentos, bem como atividades pertinentes à higiene pública, são obrigadas: 

1 - a promover a sua inscrição no Cadastro Sanitário - CASAN; 
II - a informar, ao Cadastro Sanitário - CASAN, qualquer alteração ou baixa, como de 

nome ou de razão social, de endereço, de atividade, de sócio, de responsabilidade de sócio, dê 
fusão, de incorporação, de cisão e de extinção; 

III - a exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - a franquearemem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciada, 
as dependências do local onde estão sendo exercidas as atividades econômicas ou sociais para 
diligência fiscal. 

Art. 277. No Cadastro Sanitário - CASAN, desde que estejam relacionados com 
fabricação, produção, manipulação, acondicionamento, conservação, depósito, armazenamento, 
transporte, distribuição, venda ou consumo de alimentos, bem como atividades pertinentes à 
higiene pública: 

1 -para fins de inscrição: 
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os estabelecimentos comerciais, industriais, produtores e prestadores de serviços 
deverão apresentar o BIA-CASAN - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral 
Sanitário e, havendo, o contrato ou o estatuto social, o CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas e a inscrição estadual; 

os profissionais autônomos, com estabelecimento fixo, deverão apresentar o BIA-
CASAN - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Sanitário e, havendo, o registro 
no órgão de classe, o CPF - Cadastro de Pessoas Físicas e a CI - Carteira de Identidade; 

II -para fins de alteração: 
os estabelecimentos comerciais, industriais, produtores e prestadores de serviços 

deverão apresentar o BIA-CASAN - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral 
Sanitário, a FIC-CASAN - Ficha de Inscrição no Cadastro Sanitário e, havendo, a alteração 
contratual ou a alteração estatutária, a alteração do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
e a alteração na inscrição estadual; 

os profissionais autônomos, com estabelecimento fixo, deverão apresentar o BIA-
CASAN - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Sanitário, a FIC-CASAN - 
Ficha de Inscrição no Cadastro Sanitário e, havendo, a alteração do registro no órgão de classe; 

III -para fins de baixa: 
os estabelecimentos comerciais, industriais e produtores apresentar o BIA-CASAN - 

Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastra! Sanitário, a FIC-CASAN - Ficha de 
Inscrição no Cadastro Sanitário e, havendo, o distrato social ou a baixa estatutária, o cancelamento 
do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e a baixa na inscrição estadual; 

os estabelecimentos prestadores de serviços deverão apresentar, além do BIA-CASAN - 
Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Sanitário, a FIC-CASAN - Ficha de 
Inscrição no Cadastro Sanitário e, havendo, do distrato social ou da baixa estatutária, do 
cancelamento do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e da baixa na inscrição estadual, a 
DOC - Documentação Fiscal não utilizada; 

os profissionais autônomos, com estabelecimento fixo, deverão apresentar o BIA-
CASAN - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Sanitário, a FIC-CASAN - 
Ficha de Inscrição no Cadastro Sanitário e, havendo, o cancelamento do registro no órgão de 
classe; 

§ 1.0 Os campos, os dados e as informações do BIA-CASAN - Boletim de Inscrição, de 
Alteração e de Baixa Cadastral Sanitário serão os campos, os dados e as informações do Cadastro 
Sanitário - CASAN. 

§ 2.°  O BIA-CASAN - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Sanitário 
e a FIC-CASAN - Ficha de Inscrição no Cadastro Sanitário serão instituídos através de Portaria 
pelo responsável pela Administração da Fazenda Pública Municipal. 

Art. 278. As pessoas fisicas, com estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, de direito 
público ou privado, desde que estejam relacionadas com fabricação, produção, manipulação, 
acondicionamento, conservação, depósito, armazenamento, transporte, distribuição, venda ou 
consumo de alimentos, bem como atividades pertinentes à higiene pública, terão os seguintes 
prazos: 

1 - para promover a sua inscrição no Cadastro Sanitário - CASAN, de até 10 (dez) dias 
antes da data de início de atividade; 

II - para informar, ao Cadastro Sanitário - CASAN, qualquer alteração ou baixa, como de 
nome ou de razão social, de endereço, de atividade, de sócio, de responsabilidade de sócio, de 
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fusão, de incorporação, de cisão e de extinção, de até 10 (dez) dias, contados da data de alteração 
de baixa, de fusão, de incorporação, de cisão e de extinção; 

III - para exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal, de até 10 (dez) dias, contados da data de 
lavratura do TI - Termo de Intimação; 

IV - para franquearernem, à AF 	Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e 
credenciada, as dependências do local onde estão sendo exercidas as atividades econômicas ou 

sociais para diligência fiscal, imediato. 

Art. 279. O órgão responsável pelo Cadastro Sanitário - CASAN deverá promover, de 
ofício, a inscrição, a alteração ou a baixa, quando as pessoas físicas, com estabelecimento fixo, e as 
pessoas jurídicas, de direito público ou privado, desde que estejam relacionadas com fabricação, 
produção, manipulação, acondicionamento, conservação, depósito, armazenamento, transporte, 
distribuição, venda ou consumo de alimentos, bem como atividades pertinentes à higiene pública: 

1 - após a data de início de atividade, não promoverem a sua inscrição no Cadastro 
Sanitário - CASAN; 

II - após 10 (dez) dias, contados da data de alteração ou de baixa, de fusão, de 
incorporação, de cisão e de extinção, não informarem, ao Cadastro Sanitário - CASAN, a sua 
alteração, como de nome ou de razão social, de endereço, de atividade, de sócio, de 
responsabilidade de sócio, de fusão, de incorporação, de cisão, de extinção e de baixa; 

III - após 10 (dez) dias, contados da data de lavratura do TI - Termo de Intimação, não 
exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e nem prestarem todas as informações 
solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - não franquearem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciada, 
as dependências do local onde estão sendo exercidas as atividades econômicas ou sociais para 
diligência fiscal. 

Art. 280. Os registros públicos, cartorários e notariais, bem corno as associações, os 
sindicatos, as entidades e os órgãos de classe, ficam obrigados a fornecer, ao órgão responsável pelo 
Cadastro Sanitário - CASAN, até o último dia útil do mês subseqüente, a relação de todas as 
pessoas físicas, com estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, de direito público ou privado, 
desde que estejam relacionadas com fabricação, produção, manipulação, acondicionamento, 
conservação, depósito, armazenamento, transporte, distribuição, venda ou consumo de alimentos, 
bem como atividades pertinentes à higiene pública, que solicitaram inscrição, alteração ou baixa de 
registro, mencionando: 

1 - o nome, a razão social e o endereço do solicitante; 
II - a data e o objeto da solicitação. 

Art. 281. As delegadas, as autorizadas, as permissionárias e as concessionárias de serviços 
públicos de energia elétrica, de telecomunicações, de gás, de água e de esgoto, ficam obrigadas a 
fornecer, ao órgão responsável pelo Cadastro Sanitário - CASAN, até o último dia útil do mês 
subseqüente, a relação de todas as pessoas físicas, com estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, 
de direito público ou privado, desde que estejam relacionadas com fabricação, produção, 
manipulação, acondicionamento, conservação, depósito, armazenamento, transporte, 
distribuição, venda ou consumo de alimentos, bem como atividades pertinentes à higiene pública, 
que solicitaram inscrição, alteração ou baixa de serviço, mencionando: 
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1 - o nome, a razão social e o endereço do solicitante; 
II - a data e o objeto da solicitação. 

Art. 282. No ato da inscrição, serão identificados com urna numeração padrão, seqüencial 
e própria, chamada ICAS - Inscrição Cadastral Sanitária, contida na FIC-CASAN - Ficha de 
Inscrição no Cadastro Sanitário, desde que estejam relacionadas com fabricação, produção, 
manipulação, acondicionamento, conservação, depósito, armazenamento, transporte, 
distribuição, venda ou consumo de alimentos, bem como atividades pertinentes à higiene pública: 

1 - os estabelecimentos comerciais, industriais, produtores e prestadores de serviços; 
II - os profissionais autônomos com ou sem estabelecimento fixo; 

Seção V 
Cadastro de Anúncio 

Art. 283. O Cadastro de Anúncio - CADAN compreende, os veículos de divulgação, de 
propaganda e de publicidade de anúncio, instalados, afixados, colocados, expostos, distribuídos, 
utilizados ou explorados: 

1 - em áreas, em vias e em logradouros públicos; 
II em quaisquer outros locais: 

visíveis de áreas, de vias e de logradouros públicos; 
de acesso ao público. 

Parágrafo único. Veículo de divulgação, de propaganda e publicidade de anúncio é 6 
instrumento portador de mensagem de comunicação visual presente na paisagem rural e urbana do 
território do Município. 

Art. 284. De acordo com a natureza e a modalidade de mensagem de comunicação visual 
presente na paisagem rural e urbana do território do Município, o anúncio pode ser classificado em: 

1 - quanto ao movimento: 
animado; 
inanimado; 

II - quanto à iluminação: 
luminoso; 
não-luminoso. 

§ 1.0 Considera-se animado o anúncio cuja mensagem é transmitida através da 
movimentação e da mudança contínuas de desenhos, de cores e de dizeres, acionadas por 
mecanismos de animação própria. 

§ 2.°  Considera-se inanimado o anúncio cuja mensagem é transmitida sem o concurso de 
mecanismo de dinamização própria. 

§ 3.°  Considera-se luminoso o anúncio cuja mensagem é obtida através da emissão de luz 
oriunda de dispositivo com luminosidade própria. 

§ 4.°  Considera-se não-luminoso o anúncio cuja mensagem é obtida sem o concurso de 
dispositivo de iluminação própria. 

Art. 285. As pessoas físicas, com ou sem estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, de 
direito público ou privado, titulares de veículos de divulgação, de propaganda ou de publicidade de 
anúncio, são obrigadas: 
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1 - a promover a inscrição do veículo de divulgação, de propaganda e de publicidade de 
anúncio no Cadastro de Anúncio - CADAN; 

II - a informar, ao Cadastro de Anúncio - CADAN, qualquer alteração e baixa ocorrida no 
veículo de divulgação, de propaganda e de publicidade de anúncio, como dizeres, dimensões, 
modalidade, iluminação, localização e retirada; 

III a exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - a franquearemem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciada, 
as dependências do local onde estão sendo instalados, afixados, colocados, expostos, distribuídos, 
utilizados ou explorados os veículos de divulgação, de propaganda e de publicidade de anúncio, 
para verificação fiscal. 

Art. 286. No Cadastro de Anúncio - CADAN, os titulares de veículos de divulgação, de 
propaganda ou de publicidade de anúncio deverão apresentar: 

1 - para fins de inscrição, o BIA-CADAN - Boletim de Inscrição, de Alteração e de 
Baixa Cadastral de Anúncio e, havendo, a FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro 
Mobiliário, fornecida pelo órgão responsável pelo Cadastro Mobiliário - CAMOB; 	 - 

II - para fins de alteração, o BIA-CADAN - Boletim de Inscrição, de Alteração e de 
Baixa Cadastral de Anúncio e a FIC-CADAN - Ficha de Inscrição no Cadastro de Anúncio; 

III - para fins de baixa, o BIA-CADAN - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa 
Cadastral de Anúncio e a FIC-CADAN - Ficha de Inscrição no Cadastro de Anúncio. 

§ 1.0 Os campos, os dados e as informações do BIA-CADAN - Boletim de Inscrição, de 
Alteração e de Baixa Cadastral de Anúncio serão os campos, os dados e as informações do Cadastro 
de Anúncio - CADAN. 

§ 2.°  O BIA-CADAN - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral de 
Anúncio e a FIC-CADAN - Ficha de Inscrição no Cadastro de Anúncio serão instituídos através de 
Portaria pelo responsável pela Administração da Fazenda Pública Municipal. 

Art. 287. As pessoas físicas, com ou sem estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, de 
direito público ou privado, titulares de veículos de divulgação, de propaganda ou de publicidade de 
anúncio, terão os seguintes prazos: 

1 - para promover a inscrição do veículo de divulgação, de propaganda e de publicidade de 
anúncio no Cadastro de Anúncio - CADAN, de até 10 (dez) dias antes da data de início de sua 
instalação, afixação, colocação, exposição, distribuição, utilização ou exploração; 

II - para informar, ao Cadastro de Anúncio - CADAN, qualquer alteração e baixa 
ocorrida no veículo de divulgação, de propaganda e de publicidade de anúncio, como dizeres, 
dimensões, modalidade, iluminação, localização ou retirada, de até 10 (dez) dias, contados da data 
de alteração e de baixa; 

III - para exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal, de até 10 (dez) dias, contados da data de 
lavratura do TI - Termo de Intimação; 

IV - para franquearernem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e 
credenciada, as dependências do local onde estão sendo instalados, afixados, colocados, expostos, 

distribuídos, utilizados ou explorados os veículos de divulgação, de propaganda e de publicidade de 
anúncio, para verificação fiscal, imediato. 
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Art. 288. O órgão responsável pelo Cadastro de Anúncio - CADAN deverá promover, de 
ofício, a inscrição, a alteração ou a baixa, quando as pessoas físicas, com ou sem estabelecimento 
fixo, bem como as pessoas jurídicas, de direito público ou privado, titulares de veículos de 
divulgação, de propaganda ou de publicidade de anúncio: 

1 - após a data de início de sua instalação, afixação, colocação, exposição, distribuição, 
utilização ou exploração, não promoverem a inscrição do seu veículo de divulgação, de propaganda 
e de publicidade de anúncio no Cadastro de Anúncio - CADAN; 

II - após 10 (dez) dias, contados da data de alteração ou de baixa, não informarem, ao 
Cadastro de Anúncio - CADAN, qualquer alteração e baixa ocorrida no veículo de divulgação, de 
propaganda e de publicidade de anúncio, como dizeres, dimensões, modalidade, iluminação, 
localização e retirada; 

III - após 10 (dez) dias, contados da data de lavratura do TI - Termo de Intimação, não 
exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e nem prestarem todas as informações 
solicitadas pela. AF - Autoridade Fiscal; 

IV - não franquearem, de imediato, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e 
credenciada, as dependências do local onde estão sendo instalados, afixados, colocados, expostos, 
distribuídos, utilizados ou explorados os veículos de divulgação, de propaganda e de publicidade de 
anúncio, para verificação fiscal. 

Art. 289. As pessoas físicas, com estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, de direito 
privado, que exerçam atividades de propaganda e de publicidade - inclusive promoção de vendas, 
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais 
materiais publicitários - e de veiculação e de divulgação de textos, de desenhos e de outros 
materiais de publicidade, por qualquer meio, exceto em jornais, em periódicos, em rádio e em 
televisão, ficam obrigados a fornecer, ao órgão responsável pelo Cadastro de Anúncio - CADAN, 
até o último dia útil do mês subseqüente, a relação de todas as pessoas físicas, com ou sem 
estabelecimento fixo, e de todas as pessoas jurídicas, de direito público ou privado, que solicitaram 
os seus serviços, mencionando: 

1 - o nome, a razão social e o endereço do solicitante; 
II - a data, o objeto e a característica da solicitação. 

Art. 290. No ato da inscrição, serão identificados com uma numeração padrão, seqüencial 
e própria, chamada ICAD - Inscrição Cadastral de Anúncio, contida na FIC-CADAN - Ficha de 
Inscrição no Cadastro de Anúncio, os veículos de divulgação, de propaganda e de publicidade de 
anúncio, instalados, afixados, colocados, expostos, distribuídos, utilizados ou explorados: 

1 - em áreas, em vias e em logradouros públicos; 
II - em quaisquer outros locais: 

visíveis de áreas, de vias e de logradouros públicos; 
de acesso ao público. 

§ 1.0 A numeração padrão, seqüencial e própria, correspondente ao registro e ao controle 
no Cadastro de Anúncio - CADAN: 

1 - deverá, obrigatoriamente, ser afixado no veículo de divulgação; 
II - poderá ser reproduzida no anúncio através de pintura, de adesivo ou de autocolante, 

ou, no caso de anúncios novos poderá ser incorporado ao anúncio como parte integrante de seu 
material e de sua confecção, devendo, em qualquer hipótese, apresentar condições análogas às 
do próprio anúncio, no tocante à resistência e à durabilidade; 

94 	 C(a'u fio cfium6in fio 
PREFEITO 



Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia 
Estado do Rio de Janeiro 

EDRODA 	 Gabinete do Prefeito 

III - deverá estar em posição destacada, em relação às outras mensagens que integram o 
seu conteúdo; 

IV - deverá oferecer condições perfeitas de legibilidade no nível do pedestre, mesmo à 
distância. 

§ 2.°  Os anúncios instalados em coberturas de edificações ou em locais fora do alcance 
visual do pedestre, deverão, também, ter a numeração padrão, seqüencial e própria, 
permanentemente, no acesso principal da edificação ou do imóvel em que estiverem colocados e 
mantido em posição visível para o público, de forma destacada e separada de outros instrumentos 
de comunicação visual, eventualmente afixados no local. 

Seção VI 
Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro 

Art. 291. O Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET compreende, os 
veículos de transporte de passageiro, desde que em circulação ou em funcionamento ou, 
temporariamente, retirados de circulação ou de funcionamento para conserto, reforma ou 
restauração: 

1 - coletivo de passageiro; 
II - individual de passageiro, como táxi e transporte escolar. 

Parágrafo Único - Não poderão utilizar o cadastro de veículos de transporte de 
passageiros - CAVET, os veículos utilizados no transporte alternativos e irregular. 

Art. 292. As pessoas físicas, com ou sem estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, de 
direito público ou privado, titulares de veículos de transporte de passageiro, são obrigadas: 

1 - a promover a inscrição do veículo de transporte de passageiro no Cadastro de Veículo 
de Transporte de Passageiro - CAVET; 

II - a informar, ao Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET, qualquet 
alteração e baixa ocorrida no veículo de transporte de passageiro, como reforma, restauração e 
retirada de circulação; 

III - a exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - a franquearemem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciada, 
as dependências do veículo de transporte de passageiro, para vistoria fiscal. 

Art. 293. No Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET, os titulares de 
veículos de transporte de passageiro deverão apresentar: 

1 - para fins de inscrição, o BIA-CAVET - Boletim de Inscrição, de Alteração e de 
Baixa Cadastral de Veículo de Transporte de Passageiro e, havendo, a FIC-CAMOB - Ficha de 
Inscrição no Cadastro Mobiliário, fornecida pelo órgão responsável pelo Cadastro Mobiliário - 
CAMOB; 

II - para fins de alteração, o BIA-CAVET - Boletim de Inscrição, de Alteração e de 
Baixa Cadastral de Veículo de Transporte de Passageiro e a FJC-CAVET - Ficha de Inscrição no 
Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro; 
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III - para fins de baixa, o BIA-CAVET - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa 
Cadastral de Veículo de Transporte de Passageiro e a FIC-CAVET - Ficha de Inscrição no Cadastro 
de Veículo de Transporte de Passageiro.  

§ 1.0 Os campos, os dados e as informações do BIA-CAVET - Boletim de Inscrição, de
- 

 
Alteração e de Baixa Cadastral de Veículo de Transporte de Passageiro serão os campos, os dados e 
as informações do Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET. 

§ 2.0  O BIA-CAVET - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral de 
Veículo de Transporte de Passageiro e a FIC-CAVET - Ficha de Inscrição no Cadastro de Veículo 
de Transporte de Passageiro serão instituídos através de Portaria pelo responsável pela 
Administração da Fazenda Pública Municipal. 

Art. 294. As pessoas fisicas, com ou sem estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, de 
direito público ou privado, titulares de veículos de transporte de passageiro, terão os seguintes 
prazos: 

1 - para promover a inscrição do veículo de transporte de passageiro no Cadastro de 
Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET, de até 10 (dez) dias antes da data de início de sua 
circulação; 

II - para informar, ao Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET, 
qualquer alteração e baixa ocorrida no veículo de transporte de passageiro, como reforma, 
restauração e retirada de circulação, de até 10 (dez) dias, contados da data de alteração ou de baixa; 

III - para exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal, de até 10 (dez) dias, contados da data de 
lavratura do TI - Termo de Intimação; 

IV - para franquearemem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e 
credenciada, as dependências do veículo de transporte de passageiro, para vistoria fiscal, imediato. 

Art. 295. O órgão responsável pelo Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - 
CAVET deverá promover, de ofício, a inscrição, a alteração ou a baixa, quando as pessoas fisicas, 
com ou sem estabelecimento fixo, bem como as pessoas jurídicas, de direito público ou privado, 
titulares de veículos de transporte de passageiro: 

1 - após a data de início de sua circulação, não promoverem a inscrição do seu veículo de 
transporte de passageiro no Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET; 

II - após 10 (dez) dias, contados da data de alteração ou de baixa, não informarem, ao 
Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET, qualquer alteração ou baixa ocorrida 
no veículo de transporte de passageiro, como reforma, restauração ou retirada de circulação; 

III - após 10 (dez) dias, contados da data de lavratura do TI - Termo de Intimação, não 
exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e nem prestarem todas as informações 
solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - não franquearem, de imediato, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e 
credenciada, as dependências do veículo de transporte de passageiro, para vistoria fiscal. 

Art. 296. As pessoas fisicas, com estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, de direito 
privado, que exerçam atividades de assistência técnica, lubrificação, limpeza e revisão de 
máquinas, veículos, aparelhos e equipamentos, conserto, restauração, manutenção e conservação 
de máquinas, veículos, motores, elevadores ou de qualquer objeto, recondicionamento de 
motores, instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados ao usuário 
final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido e montagem industrial, prestada 
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ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido, ficam obrigados a 
fornecer, ao órgão responsável pelo Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET, 
até o último dia útil do mês subseqüente, a relação de todas as pessoas físicas, com ou sem 
estabelecimento fixo, e de todas as pessoas jurídicas, de direito público ou privado, que solicitaram 
serviços relacionados com veículo de transporte de passageiro, mencionando: 

1 - o nome, a razão social e o endereço do solicitante; 
II - a data, o objeto e a característica da solicitação. 

Art. 297. No ato da inscrição, serão identificados com uma numeração padrão, seqüencial 
e própria, chamada TCAV - Inscrição Cadastral de Veículo de Transporte de Passageiro, contida na 
FIC-CAVET - Ficha de Inscrição no Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET, 
os veículos de transporte de passageiro, desde que em circulação ou em funcionamento ou, 
temporariamente, retirados de circulação ou de funcionamento para conserto, reforma ou 
restauração: 

1 - coletivo de passageiro; 
II - individual de passageiro, corno táxi e transporte escolar. 
Parágrafo único. A numeração padrão, seqüencial e própria, correspondente ao registro e 

ao controle no Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET: 
1 - deverá, obrigatoriamente, ser afixado no veículo de transporte de passageiro; 	- 

II - poderá ser reproduzida no veículo de transporte de passageiro através de pintura, de 
adesivo ou de autocolante, ou, no caso de veículos de transporte de passageiro novos poderá ser 
incorporado ao veículo de transporte de passageiro como sendo parte integrante, devendo, em 
qualquer hipótese, apresentar condições análogas às do próprio veículo de transporte de 
passageiro, no tocante à resistência e à durabilidade; 

III - deverá estar em posição destacada, em relação às outras mensagens que revestem a 
sua superfície; 

IV - deverá oferecer condições perfeitas de legibilidade. 

Seção VII 
Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e Rudimentar 

Art. 298. O Cadastro de Ambulante, de Eventual, Feirante e Rudimentar - CAMEF 
compreende os ambulantes, os eventuais, os feirantes e os rudimentares, desde que localizados, 
instalados ou em funcionamento. 

Art. 299. Os ambulantes, os eventuais, os feirantes e os rudimentares, são obrigados: 
1 - a promover a sua inscrição no Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de 

Rudimentar - CAMEF; 	 - 

II - a informar, ao Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de Rudimentar - 
CAMEF, qualquer alteração ou baixa no sua localização, instalação e funcionamento; 

III - a exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - a franquearem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciada, as 
dependências do local onde estão sendo exercidas as atividades ambulantes, eventuais, os feirantes 
e os rudimentares, para diligência fiscal. 
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Art. 300. No Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de Rudimentar - 
CAMEF, os ambulantes, os eventuais, os feirantes e os rudimentares deverão apresentar: 

1 - para fins de inscrição, o BIA-CAMEF - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa 
Cadastral de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de Rudimentar, havendo, o registro no órgão de 
classe, o CPF - Cadastro de Pessoas Físicas e a CI - Carteira de Identidade; 

II - para fins de alteração, o BIA-CAMEF - Boletim de Inscrição, de Alteração e de 
Baixa Cadastral de Ambulante, de Eventual, Feirante e Rudimentar, a FIC-CAMEF - Ficha de 
Inscrição no Cadastro de Ambulante, de Eventual, Feirante e de Rudimentar, havendo, a alteração 
do registro no órgão de classe; 

III - para fins de baixa, o BIA-CAMEF - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa 
Cadastral de Ambulante, de Eventual, Feirante e de Rudimentar, a FIC-CAMEF - Ficha de 
Inscrição no Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de Rudimentar, havendo, a baixa 
ou o cancelamento do registro no órgão de classe; 

§ 1.0 Os campos, os dados e as informações do BIA-CAMEF - Boletim de Inscrição, de 
Alteração e de Baixa Cadastral de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de Rudimentar serão os 
campos, os dados e as informações do Cadastro de Ambulante, de Eventual de Feirante e de 
Rudimentar - CAMEF. 

§ 2.°  O BIA-CAMEF - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral de 
Ambulante, de Eventual de Feirante e de Rudimentar e a FIC-CAMEF - Ficha de Inscrição no 
Cadastro de Ambulante, de Eventual de Feirante e de Rudimentar serão instituídos através de 
Portaria pelo responsável pela Administração da Fazenda Pública Municipal. 

Art. 301. Os ambulantes, os eventuais, os feirantes e os rudimentares terão os seguintes 
prazos: 

1 - para promover a sua inscrição no Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de 
Rudimentar - CAMEF, de até 5 (cinco) dias antes da data de início da atividade ambulante, 
eventual, os feirantes e os rudimentares; 

II - para informar, ao Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de Rudimentar - 
CAMEF, qualquer alteração ou baixa na sua localização, instalação e funcionamento, de até 5 
(cinco) dias antes da data de alteração ou de baixa; 

III - para exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal, de até 5 (cinco) dias, contados da data de 
lavratura do TI - Termo de Intimação; 

IV - para franquearem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciadaç 
as dependências do local onde estão sendo exercidas as atividades ambulantes, eventuais, os 
feirantes e rudimentares, para diligência fiscal, imediato. 

Art. 302. O órgão responsável pelo Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de 
Rudimentar - CAMEF deverá promover, de oficio, a inscrição, a alteração ou a baixa, quando os 
ambulantes, os eventuais, os feirantes e os rudimentares: 

1 - após a data de início da atividade ambulante, eventual, os feirantes e os rudimentares, 
não promoverem a sua inscrição no Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de 
Rudimentar - CAMEF; 

II - após a data de alteração ou de baixa na sua localização, instalação e funcionamento, 
não informarem, ao Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de Rudimentar - CAMEF, a 
sua alteração ou a sua baixa; 
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III - após 5 (cinco) dias, contados da data de lavratura do TI - Termo de Intimação, não 
exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e nem prestarem todas as informações 
solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - não franquearem, de imediato, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e 
credenciada, as dependências do local onde estão sendo exercidas as atividades ambulantes. 

eventuais, feirantes e os rudimentares, para diligência fiscal. 

Art. 303. No ato da inscrição, serão identificados com uma numeração padrão, seqüencial 
e própria, chamada ICEF - Inscrição Cadastral de Ambulantes, de Eventual, de Feirantes e de 
Rudimentares, contida na FIC-CAMEF - Ficha de Inscrição no Cadastro de Ambulante, dê 
Eventual, de Feirante e de Rudimentar, os ambulantes, os eventuais, os feirantes e os rudimentares. 

Seção VIII 
Cadastro de Obra Particular 

Art. 304. O Cadastro de Obra Particular - CADOB compreende as obras particulares, 
desde que em construção, em reforma ou em execução. 

Art. 305. As pessoas físicas ou jurídicas titulares de obras particulares, desde que em 
construção, em reforma ou em execução, são obrigadas: 

1 - a promover a sua inscrição no Cadastro de Obra Particular - CADOB; 
II - a informar, ao Cadastro de Obra Particular - CADOB, qualquer alteração ou baixa na 

construção, na reforma ou na execução de obras particulares; 
III - a exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 

informações solicitadas pela AF Autoridade Fiscal; 
IV - a franquearem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciada, as 

dependências do local onde estão sendo construídas, reformadas ou executadas obras particulares, 
para vistoria fiscal. 

Art. 306. No Cadastro de Obra Particular - CADOB, as pessoas físicas ou jurídicas 
titulares de obras particulares, desde que em construção, em reforma ou em execução, deverão 
apresentar: 

1 - para fins de inscrição, o BIA-CADOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa 
Cadastral de Obra Particular e, havendo: 

para as pessoas físicas, a FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário, 
fornecida pelo órgão responsável pelo Cadastro Mobiliário - CAMOB, o registro no órgão de 
classe, o CPF - Cadastro de Pessoas Físicas e a CI - Carteira de Identidade; 

para as pessoas jurídicas, a FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário, 
fornecida pelo órgão responsável pelo Cadastro Mobiliário - CAMOB, o contrato ou o estatuto 
social, o CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e a inscrição estadual; 

II - para fins de alteração, tanto para as pessoas físicas como para as pessoas jurídicas, o 
BIA-CADOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral de Obra Particular e a FIC-
CADOB - Ficha de Inscrição no Cadastro de Obra Particular; 

III - para fins de baixa, tanto para as pessoas físicas como para as pessoas jurídicas, o 
BIA-CADOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral de Obra Particular e a FIC-
CADOB - Ficha de Inscrição no Cadastro de Obra Particular. 
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§ 1.' Os campos, os dados e as informações do BIA-CADOB - Boletim de Inscrição, de 
Alteração e de Baixa Cadastral de Obra Particular serão os campos, os dados e as informações do 
Cadastro de Obra Particular - CADOB. 

§ 2.0  O BIA-CADOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral de Obra 
Particular e a FIC-CADOB - Ficha de Inscrição no Cadastro de Obra Particular serão instituídos 
através de Portaria pelo responsável pela Administração da Fazenda Pública Municipal. 

Art. 307. As pessoas físicas ou jurídicas titulares de obras particulares, desde que em 
construção, em reforma ou em execução, terão os seguintes prazos: 

1 - para promover a sua inscrição no Cadastro de Obra Particular - CADOB, de até 5 
(cinco) dias antes da data de início da obra; 

II - para informar, ao Cadastro de Obra Particular - CADOB, qualquer alteração ou baixa 
na sua construção, reforma ou execução, de até 5 (cinco) dias antes da data de alteração ou de baixa; 

III - para exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal, de até 5 (cinco) dias, contados da data de 
lavratura do TI - Termo de Intimação; 

IV - para franquearem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciada, 
as dependências do local onde estão sendo construídas, reformadas ou executadas obras 
particulares, para vistoria fiscal, imediato. 

Art. 308. O órgão responsável pelo Cadastro de Obra Particular deverá promover, de 
ofício, a inscrição, a alteração ou a baixa, quando as pessoas físicas ou jurídicas titulares de obras 
particulares, desde que em construção, em reforma ou em execução: 

1 - após a data de início da construção, da reforma ou da execução da obra, não 
promoverem a sua inscrição no Cadastro de Obra Particular - CADOB; 

II - após a data de alteração ou de baixa da construção, da reforma ou da execução da obra, 
não informarem, ao Cadastro de Obra Particular - CADOB, a sua alteração ou a sua baixa; 

III - após 5 (cinco) dias, contados da data de lavratura do TI - Termo de Intimação, não 
exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e nem prestarem todas as informações 
solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - não franquearem, de imediato, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e 
credenciada, as dependências do local onde estão sendo construídas, reformadas ou executadas 

obras particulares, para vistoria fiscal. 

Art. 309. No ato da inscrição, será identificada com urna numeração padrão, seqüencial e 
própria, chamada ICOB - Inscrição Cadastral de Obra Particular, contida na FIC-CADOB - Ficha 
de Inscrição no Cadastro de Obra Particular - CADOB, a construção, a reforma ou a execução de 
obra particular. 

Seção IX 
Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos 

Art. 310. O Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos - 
CADOP compreende os móveis, os equipamentos, os veículos, os utensílios ou quaisquer outros 
objetos, desde que, localizados e instalados, estejam ocupando ou permaneçam no solo de áreãs, de 
vias e de logradouros públicos. 
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Art. 311. As pessoas físicas, com ou sem estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, de 
direito público ou privado, titulares de equipamentos, de veículos, de utensílios ou de quaisquer 
outros objetos, desde que, localizados e instalados, estejam ocupando ou permaneçam no solo de 
áreas, de vias e de logradouros públicos, são obrigadas: 

1 - a promover a inscrição do equipamento, do veículo, do utensílio ou de qualquer outro 
objeto, no Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos - CADOP; 

II - a informar, ao Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros 
Públicos - CADOP, qualquer alteração e baixa ocorrida no equipamento, no veículo, no utensílio 
ou em qualquer outro objeto, como dimensões, modalidade, localização, ocupação, permanência e 
retirada; 

III - a exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - a franquearem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciada, o 
acesso aos equipamentos, aos veículos, aos utensílios ou a quaisquer outros objetos, para 
verificação fiscal. 

Art. 312. No Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos - 
CADOP, os titulares de equipamentos, de veículos, de utensílios ou de quaisquer outros objetos, 
desde que, localizados e instalados, estejam ocupando ou permaneçam no solo de áreas, de vias e de 
logradouros públicos, deverão apresentar: 

1 - para fins de inscrição, o BIA-CADOP - Boletim de Inscrição, de Alteração e de 
Baixa Cadastral de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos e, havendo, a 
FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário, fornecida pelo órgão responsável pelo 
Cadastro Mobiliário - CAMOB; 

II - para fins de alteração, o BIA-CADOP - Boletim de Inscrição, de Alteração e de 
Baixa Cadastral de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos e, havendo e a 
FIC-CADOP - Ficha de Inscrição no Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de 
Logradouros Públicos; 

III - para fins de baixa, o BIA-CADOP - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa 
Cadastral de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos e, havendo e a FIC-
CADOP - Ficha de Inscrição no Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros 
Públicos; 

§ 1.0 Os campos, os dados e as informações do BIA-CADOP - Boletim de Inscrição, de 
Alteração e de Baixa Cadastral de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos 
serão os campos, os dados e as informações do Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de 
Logradouros Públicos - CADOP. 

§ 2.°  O BIA-CADOP - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral de 
Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos e a FIC-CADOP - Ficha de Inscrição 
no Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos serão instituídos 
através de Portaria pelo responsável pela Administração da Fazenda Pública Municipal. 

Art. 313. As pessoas físicas, com ou sem estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, de 
direito público ou privado, titulares de equipamentos, de veículos, de utensílios ou de quaisquer 
outros objetos, desde que, localizados e instalados, estejam ocupando ou permaneçam no solo de 
áreas, de vias e de logradouros públicos, terão os seguintes prazos: 
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1 - para promover a inscrição do equipamento, do veículo, do utensílio ou de qualquer 
outro objeto, no Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos - 

CADOP, de até 10 (dez) dias antes da data de início de sua localização, instalação, ocupação ou 
permanência; 

II para informar, ao Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros 
Públicos - CADOP, qualquer alteração e baixa ocorrida no equipamento, no veículo, no utensílio 
ou em qualquer outro objeto, como dimensões, modalidade, localização, ocupação, permanência e 
retirada, de até 10 (dez) dias, contados da data de alteração ou de baixa; 

III - para exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal, de até 10 (dez) dias, contados da data de 
lavratura do TI - Termo de Intimação; 

IV - para franquearem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciada, 
o acesso aos equipamentos, aos veículos, aos utensílios ou a quaisquer outros objetos, para 
verificação fiscal, imediato. 

Art. 314. O órgão responsável pelo Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de 
Logradouros Públicos - CADOP deverá promover, de oficio, a inscrição, a alteração ou a baixa, 
quando as pessoas físicas, com ou sem estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, de direito 
público ou privado, titulares de equipamentos, de veículos, de utensílios ou de quaisquer outros 
objetos, desde que, localizados e instalados, estejam ocupando ou permaneçam no solo de áreas, de 
vias e de logradouros públicos: 

1 - após a data de início de sua localização, instalação, ocupação ou permanência, não 
promoverem a inscrição do seu do equipamento, veículo, utensílio ou qualquer outro objeto no 
Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos - CADOP; 

II - após 10 (dez) dias, contados da data de alteração ou de baixa, não informarem, ao 
Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos - CADOP, qualquer 
alteração ou baixa ocorrida no equipamento, no veículo, no utensílio ou em qualquer outro objeto, 
como dimensões, modalidade, localização, ocupação, permanência e retirada; 

III - após 10 (dez) dias, contados da data de lavratura do TI - Termo de Intimação, não 
exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e nem prestarem todas as informações 
solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - não franquearem, de imediato, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e 
credenciada, o acesso aos equipamentos, aos veículos, aos utensílios ou a quaisquer outros objetos, 
para verificação fiscal. 

Art. 315. No ato da inscrição, serão identificados com urna numeração padrão, seqüencial 
e própria, chamada ICOP - Inscrição Cadastral de Ocupação e de Permanência no Solo de 
Logradouros Públicos, contida na FIC-CADOP - Ficha de Inscrição no Cadastro de Ocupação e de 
Permanência no Solo de Logradouros Públicos - CADOP, os equipamentos, os veículos, os 
utensílios ou quaisquer outros objetos, desde que, localizados e instalados, estejam ocupando ou 
permaneçam no solo de áreas, de vias e de logradouros públicos. 

Parágrafo único. A numeração padrão, seqüencial e própria, correspondente ao registro e 
ao controle no Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos - 
CADOP: 

1 - deverá, obrigatoriamente, ser afixado no equipamento, no veículo, no utensílio ou em 
qualquer outro objeto; 

102 	 C&íuai0 Ci'iumbin fio 
PREFEITO 



Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia 
o 	Estado do Rio de Janeiro 

EDRO DA 	 Gabinete .do Prefeito 

II - poderá ser reproduzida no equipamento, no veículo, no utensílio ou em qualquer 
outro objeto através de pintura, de adesivo ou de autocolante, ou, no caso de equipamentos, de 
veículos, de utensílios ou de quaisquer outros objetos novos, poderá ser incorporado ao 
equipamento, ao veículo, ao utensílio ou a qualquer outro objeto como sendo parte integrante, 
devendo, em qualquer hipótese, apresentar condições análogas às do próprio equipamento, 
veículo, utensílio ou qualquer outro objeto, no tocante à resistência e à durabilidade; 

III - deverá estar em posição destacada, em relação às outras mensagens que, por 
ventura, revestirem a sua superficie; 

IV - deverá oferecer condições perfeitas de legibilidade. 

Seção X 
Atualização do Cadastral Fiscal 

Art. 316. A Atualização do Cadastro Fiscal compreende a nomeação da COFISC - 
Comissão Fisco-Fazendária de Análise e de Avaliação dos Elementos Causadores da 
Desatualização Cadastral. 

Art. 317. A Atualização do Cadastro Fiscal engloba o planejamento, o desenvolvimento e 
a elaboração, pela COFISC - Comissão Fisco-Fazendária de Análise e de Avaliação dos Elementos 
Causadores da Desatualização Cadastral, do PROPAC - Programa Permanente de Atualização 
Cadastral; 

Art. 318. A Atualização do Cadastro Fiscal alcança - a implantação, o controle e a 
avaliação, pela COFISC - Comissão Fisco-Fazendária de Análise e de Avaliação dos Elementos 
Causadores da Desatualização Cadastral, do PROPAC - Programa Permanente de Atualização 
Cadastral; 

Art. 319. A COFISC - Comissão Fisco-Fazendária de Análise e de Avaliação dos 
Elementos Causadores da Desatualização Cadastral deverá ser nomeada, até o último dia útil do 
mês de março de cada ano, através de Portaria pelo responsável pela Administração da Fazenda 
Pública Municipal. 

Art. 320. A COFISC -- Comissão Fisco-Fazendária de Análise e de Avaliação dos 
Elementos Causadores da Desatualização Cadastral, após ser nomeada, descreverá, até o último dia 
útil do mês de junho de cada ano, os elementos causadores da desatualização cadastral. 

Art. 321. A descrição dever ser: 
1 - enumerada na ordem decrescente de afetação cadastral; 
II - detalhada, com clareza, favorecendo a explanação pormenorizada e específica, 

evitando a explicação globalizada e genérica. 

Art. 322. A descrição dever conter: 
1 - acompanhada com a exposição de motivos, o calendário de pico; 
II - com elaboração do diagrama de causas e efeitos, a identificação dos pontos de 

estrangulamento. 
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Art. 323. A COFJSC - Comissão Fisco-Fazendária de Análise e de Avaliação dos 
Elementos Causadores da Desatualização Cadastral, após descrever os elementos causadores da 
desatualização cadastral, planejará, desenvolverá e elaborará, até o último dia útil do mês de 
setembro de cada ano, o PROPAC - Programa Permanente de Atualização Cadastral. 

Art. 324. O planejamento, o desenvolvimento e a elaboração do PROPAC - Programa 
Permanente de Atualização Cadastral deverão estar assentados em 4 (quatro) pilares fundamehtais 
meta, objetivo, estratégia e cronograma de execução. 

Art. 325. A COFISC - Comissão Fisco-Fazendária de Análise e de Avaliação dos 
Elementos Causadores da Desatualização Cadastral, após planejar, desenvolver e elaborar o 
PROPAC - Programa Permanente de Atualização Cadastral, implantará, controlará e avaliará, até o 
último dia útil do mês de dezembro de cada ano, o PROPAC - Programa Permanente de 
Atualização Cadastral. 

Art. 326. A implantação, o controle e a avaliação do PROPAC - Programa Permanente de 
Atualização Cadastral deverá estar voltado para a metodologia científica na análise e síntese de 
pesquisas, na preparação e execução de procedimentos e na concepção e materialização de 
atividades, usando técnicas investigatórias onde o mecanismo de levantamento e tratamento de 
informações se efetive com objetividade e realismo, utilizando técnicas de avaliação destinadas a 
coletar, com precisão, dados estatísticos. 

CAPÍTULO II 
DOCUMENTAÇÃO FISCAL ELETRONICA 

Seção 1 
Disposições Gerais 

Art. 327. A DOFE - Documentação Fiscal Eletrônica da Prefeitura compreende: 
1 - os DOFEs - Documentos Fiscais Eletrônicos; 
II - os DOGEs - Documentos Gerenciais Eletrônicos. 

Art. 328. Os DOFEs - Documentos Fiscais Eletrônicos da Prefeitura compreendem: 
1 - os LIFEs - Livros Fiscais Eletronicos; 
II - as NFEs - Notas Fiscais Eletronicas; 
III - as DFEs - Declarações Fiscais Eletrônicas; 
IV - as NFE-a - Nota Fiscal Eletrônica Avulsa. 
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Seção II 
Livro Fiscal Eletrônico 

Subseção 1 
Prestador de Serviço 

Art. 329. As pessoas jurídicas e os entes despersonalizados, que se configurem corno 
prestadores de serviços, na forma dos artigos 49, 52 e 53 desta lei complementar, ficam obrigados a 
escriturar e declarar, mensalmente, pelo ISSQN Eletrônico, os dados econômico-fiscais das 
operações que envolvam a prestação dos serviços previstos na lista constante do Art. 49 desta Lei 
Complementar. 

Parágrafo único. Aplicam-se as disposições do "caput" deste artigo aos prestadores de 
serviços, ainda que isentos ou optantes do Simples Nacional instituído pela Lei Complementar 
Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Art. 330. Os prestadores de serviços estabelecidos neste Município deverão declarar todas 
as Notas Fiscais de Serviços emitidas, inclusive canceladas ou anuladas, com seus respectivos 
valores, independentemente do ISSON ser passível ou não de retenção, e de ser recolhido ou não 
em outro Município. 

Art. 331. As Notas Fiscais de Serviços, quando emitidas para pessoas jurídicas ou entes 
despersonalizados, deverão ser escrituradas individualmente, e, quando emitidas para pessoas 
físicas poderão ser escrituradas, respeitada a sua ordem seqüencial, numérica e cronológica e o 
mesmo subitem previsto na lista de serviços constante no artigo 49 desta Lei Complementar. 

Subseção II 
Escrituração Fiscal Eletrônica do Tomador de Serviço 

Art. 332. As pessoas jurídicas e os entes despersonalizados, que se configurem como 
tomadores ou intermediários de serviços, ficam obrigados a escriturar e declarar, mensalmente, pelo 
ISSQN Eletrônico, os dados econômico-fiscais de todas as operações, sem exceção, que envolvam 
os serviços tomados ou intermediados, conforme lista constante do artigo 49 desta Lei 
Complementar, inclusive aquelas em que não haja a obrigatoriedade de sua retenção ou 
recolhimento neste Município, ainda que não esteja amparada por documento fiscal. 

§ 1 O  Os tomadores ou intermediários, ainda que imunes ou isentos, bem como aqueles 
optantes do Simples Nacional, também ficam obrigados às disposições do "caput't deste artigo. 

§ 2°. Os tomadores ou intermediários de serviços não estabelecidos neste Município ficam 
obrigados a escriturar e declarar, mensalmente, os dados econômico-fiscais, exclusivamente das 
operações que envolvam prestação dos serviços sujeitos à retenção do ISSON neste Município. 
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§ 3° Excetuam-se à obrigatoriedade da regra do "caput", deste artigo, os órgãos da 
Administração Pública Direta da União, bem como suas Autarquias, Fundações. Empresas Públicas, 
Sociedades de Mista, Concessionárias e Permissionárias de Serviços Públicos e,  demais entidades 

U controladas direta e indiretamente pela União, quando integrantes da Cota nica do Tesouro 
Nacional, desde que entreguem arquivo digital constando o relatório de repasse gerado pelo Sistema 
Integrado da Administração Financeira do Governo Federal- SIAF, tudo nos termos da Instrução 
Normativa n° 4, de 30 de agosto de 2004, da Secretaria do Tesouro Nacional ou legislação que 
venha a substituí-lo, em decorrência do convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de São Pedro 
da Aldeia, a Secretaria do Tesouro Nacional e o Banco do Brasil. 

Subseção III 
Escrituração Eletrônica das Instituições Bancárias e Cooperativas de Créditios 

Art. 333. As instituições financeiras, bancos e cooperativas de crédito estão dispensados da 
emissão de notas fiscais de serviços, ficando, porém, obrigadas a escriturar e declarar a receita bruta 
de serviço, detalhando-a por conta analítica, com base no plano de contas do Banco Central, em 
módulo específico do ISSQN Eletrônico. 

§ 1 ° Após o registro das escriturações e declarações, os estabelecimentos mencionados no 
"tcaput" deste artigo, deverão emitir e manter a guarda, em meio magnético, os Mapas de Apuração 
gerados automaticamente pelo ISSQN Eletrônico, além dos balancetes analíticos padronizados pelo 
Banco Central e o piano de contas analítico descritivo da instituição, banco ou cooperativas de 
crédito. 

§ 2. As disposições deste artigo não excluem a obrigação das instituições, bancos e 
cooperativas de crédito, na condição de tomadoras de serviços, de escriturar e declarar os serviços 
tornados na forma prevista para os demais agentes de retenção, nos termos da Lei Complementar n° 
032, de 25 de novembro de 2002, com suas alterações. 

Subseção IV 
Da escrituração Fiscal Eletrônica do Serviço de Construção Civil 

Art. 334. Os prestadores de serviços da construção civil ficam obrigados, individualmente, 
ao cadastramento da obra e à escrituração dos dados econômico-fiscais, em módulo específico do 
ISSQN Eletrônico. 

§ 1 ° Os prestadores de serviços deverão também cadastrar as obras não localizadas neste 
Município, escriturando, inclusive, as notas fiscais emitidas. 

§ 2°. Os tomadores e intermediários dos serviços da construção civil deverão realizar o 
cadastrarnento da obra, quando não localizarem, no ISSON Eletrônico, a obra cadastrada pelo 
prestador de serviços. 
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§ 30 O cadastramento previsto no "caput" deste artigo deverá ser realizado antes do início da 
execução da obra. 

Art. 335. Para obter a dedução prevista no artigo 50 desta lei complementar, o prestador de 
serviços deverá declarar as notas fiscais de compras dos materiais incorporados à obra. 

Art. 336. Para realizar a dedução prevista no artigo 50 desta lei complementar, o prestador 
que subempreitar serviços da construção civil, passando a figurar como tomador, deverá, além de 
cumprir o previsto no artigo 323 desta lei, escriturar e declarar a nota fiscal dos serviços tomados, 
bem como o valor do ISSON retido e recolhido. 

Art 337. Na ausência das declarações previstas nos artigos 322 e 323 desta lei, o tomador do 
serviço deverá reter o ISSQN devido, calculado sobre o valor total da nota fiscal do serviço 
prestado. 

Art. 338. A declaração de compra de materiais e/ou dos serviços subempreitados junto ao 
ISSQN Eletrônico não exime o prestador de destacar no corpo da nota fiscal dos serviços prestados 
o valor dos materiais incorporados à obra e a subempreitada adquirida, se for o caso, bem como a 
identificação do local da obra e o ISSQN a ser retido pelo tomador. 

Art. 339. Na escrituração da nota fiscal de serviços, o tomador deverá informar o valor total 
da nota, sem as deduções dos materiais e/ou dos serviços subempreitados. 

Parágrafo Único. O ISSQN Eletrônico efetuará automaticamente as deduções previstas 
nos artigos 322 e 323 desta lei, informando à base de cálculo e o ISSQN a ser retido, tão logo o 
tomador de serviços cientifique-se da declaração das deduções realizadas pelo prestador de 
serviços, emitindo aceite no ISSQN Eletrônico. 

Subseção V 
Disposições Gerais da Escrituração Fiscal Eletrônica 

Art. 340. A escrituração e declaração dos dados econômicos fiscais relativos ao ISSQN 
deverão ser efetuadas, exclusivamente, pelo ISSQN Eletrônico. 

Art. 341. A escrituração e declaração fiscal deverão ser encerradas até o dia 15 (quinze) do 
mês subseqüente ao da emissão da Nota Fiscál de Serviços, ou na ausência desta, do mês de 
ocorrência do fato gerador do imposto. 

§ 1 .  Se o prazo limite para a escrituração e declaração do ISSQN recair no sábado, domingo 
ou feriado, será prorrogado para o primeiro dia útil posterior. 

§ 20. O não encerramento da escrituração e declaração fiscal por meio do ISSQN Eletrônico 
de um determinado mês impede o encerramento do mês subseqüente. 
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§ 3°. No caso de serviços provenientes do exterior, deverão ser escriturados os valores 
resultantes da conversão do preço do serviço em moeda nacional, ao câmbio da data da ocorrência 
do fato gerador, constante do documento fiscal referente à prestação de serviço. 

Art. 342. Os prestadores, toniadores ou de serviços que não realizarem atividades e não 
adquirirem serviços deverá declarar na escrituração fiscal, a ausência de movimentação econômica, 
no mesmo prazo do "caput" e do § 2° do artigo 329 desta lei. 

Art. 343. Os dados escriturados poderão ser retificados ou complementados através de 
Escrituração Substitutiva, a qualquer tempo antes do início da lavratura do Termo de Ação Fiscal, 
pelo Fisco Municipal, por iniciativa do prestador, do tomador ou do intermediário do serviço. 

Subseção VI 
Autenticação de Livro Fiscal Eletrônico 

Art. 344. Os LIFEs - Livros Fiscais Eletrônicos deverão ser autenticados pela REPAF - 
Repartição Fiscal competente. 

Subseção VII 
Extravio e Inutilização de Livro Fiscal Eletronico 

Art. 345. O extravio ou a inutilização de LIFEs - Livros Fiscais Eletrônicos 
devem ser comunicados, por escrito, à REPAF - Repartição Fiscal competente, no prazo máximo 
de até 10 (dez) dias, contados da data da ocorrência. 

§ 1.'A comunicação deverá: 
1 - mencionar as circunstâncias de fato; 
II - esclarecer se houve ou não registro policial; 
III - identificar os LIFEs - Livros Fiscais que foram extraviados ou inutilizados; 
IV - informar a existência de débito fiscal; 
V - dizer da possibilidade de reconstituição da escrita, que deverá ser efetuada no prazo 

máximo de até 60 (sessenta) dias, contados da data da ocorrência, sob pena de arbitramento por 
parte da AF - Autoridade Fiscal. 

VI - publicar edital sobre o fato, em jornal oficial ou no de maior circulação do 
Município. 

§ 2.°  A autenticação de novos LIFEs - Livros Fiscais Eletrônicos fica condicionada ao 
cumprimento das exigências estabelecidas. 

108 	 Cí4udio Chuinbínlzo 
PREFEITO 



Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia 
Estado do Rio de Janeiro o 

DRO DA 	 Gabinete do Prefeito 

Subseção VIII 
Disposições Finais 

Art. 346. Os LIFEs - Livros Fiscais Eletronicos: 
1 - deverão ser conservados, no próprio estabelecimento do prestador de serviço, pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da escrituração do último lançamento; 
II - ficarão, no próprio estabelecimento do prestador de serviço, à disposição da AF - 

Autoridade Fiscal; 
III - apenas poderão ser retirados, do próprio estabelecimento do prestador de serviço, 

para atender à requisição da justiça ou da AF - Autoridade Fiscal; 
TV - são de exibição obrigatória à AF - Autoridade Fiscal; 
V - para prestadores de serviço com mais de um estabelecimento, deverão ser escriturados, 

em separado, individualmente, de forma distinta, para cada um dos estabelecimentos. 

Art. 347. O regime constitucional da imunidade tributária e a benesse municipal da 
isenção fiscal não dispensam a autenticação, o uso, a escrituração, a exibição e a conservação de 
LIFEs - Livros Fiscais Eletronicos. 

Seção III 
Notas Fiscais Eletronicas 

Subseção 1 
Disposições Gerais 

Art. 348. As NTFs - Notas Fiscais: 
1 - são de uso obrigatório para os contribuintes que tenham por objeto a prestação de 

serviço sob forma de: 
sociedade de profissional liberal; 
pessoa jurídica; 

II - são de uso facultativo para os contribuintes que tenham por objeto a prestação de 
serviço sob forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte e ao MEl - Microempreendedor 
Individual; 

III - são de uso dispensado para os seguintes contribuintes que tenham por objeto a 
prestação de serviço sob forma de pessoa jurídica: 

repartições públicas; 
autarquias; 
fundações instituídas e mantidas pelo poder público; 
empresas públicas; 
sociedades de economia mista; 

O delegadas, autorizadas, permissionárias e concessionárias de serviços públicos; 
registros públicos, cartorários e notariais; 
cooperativas médicas; 
instituições financeiras; 

IV - conterão: 
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a denominação "Nota Fiscal Eletronica de Serviço", seguida da espécie; 
o número de ordem; 

e) a natureza dos serviços; 
o nome, o endereço, a ICAM - Inscrição Cadastral Mobiliária e o CNPJ - Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas do prestador de serviço; 
o nome, o endereço, a ICAM - Inscrição Cadastral Mobiliária e o CNPJ - Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas do tomador de serviço; 
a discriminação das unidades e das quantidades; 
a discriminação dos serviços prestados; 
os valores unitários e os respectivos valores totais; 
a data da emissão; 

V - serão exibidas no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data de lavratura do TI - 
Termo de Intimação, quando solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

VI - terão os seus modelos instituídos através de Portaria pelo responsável pela 
Administração da Fazenda Pública Municipal. 

Subseção II 
Autorização para Impressão de Nota Fiscal Eletronica 

Art. 349. A autorização para impressão de Nota Fiscal Eletronica(AIDF-e) será conncedida 
por solicitação do contribuinte, eletronicamente, após a devida análise da REPAF - Repartição 
Fiscal Competente. 

Subseção III 
Emissão de Nota Fiscal Eletronica de Serviço 

Art. 350. A NFe-s - Nota Fiscal Eletronica deve ser emitida: 
1 - sempre que o prestador de serviço: 

prestar serviço; 
receber adiantamento ou sinal de serviços a ser prestado; 

II - na ordem numérica crescente;; 
III - com clareza e com exatidão; 
Parágrafo único. Quando ocorrer a existência de incorreções, a NFe-s - Nota Fiscal 

Eletronica de Serviço será: 
1 - cancelada, contendo a exposição de motivo que determinou o cancelamento; 
II— substituída por uma outra NTFe - Nota Fiscal Eletronica. 

Subseção IV 
Nota Fiscal Eletronica de Serviço Avulsa 

Art. 351. A Nota Fiscal Eletronica de Serviços Avulsa - NFe-sA 
i - é de uso facultativo, para os contribuintes: 
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inscritos no Cadastro Mobiliário - CAMOB e que tenham por objeto a prestação de 
serviço sob forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte; 

não inscritos no Cadastro Mobiliário - CAMOB; 
II - será emitida, pela REPAF - Repartição Fiscal Competentes; 
III— através de solicitação, será entregue ao prestador de serviço, mediante o pagamento do 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - JSSQN devido pela prestação de serviço. 

Subseção V 
Disposições Finais 

Art. 352. As Notas Fiscais Convencionais de Serviço: 

1 - As nostas fiscais emitidas anteriormente a Implatação do Sistema de Gestão do ISS 
Digital( Lei Complementar 85 de 23 de maio de 2011), deverão ser conservadas, no próprio 
estabelecimento do prestador de serviço, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da 
emissão; 

II - ficarão, no próprio estabelecimento do prestador de serviço, à disposição da AF - 
Autoridade Fiscal; 

III - apenas poderão ser retiradas, do próprio estabelecimento do prestador de serviço, 
para atender à requisição da justiça ou da AF - Autoridade Fiscal; 

IV - são de exibição obrigatória à AF - Autoridade Fiscal; 

V - a nota fiscal será considerada inidônea, independentemente de formalidades e de atos 
administrativos da FPM - Fazenda Pública Municipal, fazendo prova, apenas, a favor do Fisco, 
quando: 

for emitida após o seu prazo de validade; 
não atender e não obedecer as normas estabelecidas. 

Art. 353. As Notas Fiscais Eletronicas de Serviço: 

1 - O regime constitucional da imunidade tributaria e a benessse municipal da isenção 
fiscal não dispensa o uso, a emissão e a escrituração de notas fiscais eletronicas. 

Paragrafo Unico - Quando a prestação de serviço estiver alcançada pelo regime 
constitucional da imunidade tributaria e pela benesse municipal da isenção fiscal, esta circusntancia, 
bem como os dispositivos legais pertinenetes, deverão ser mencionadas na nota fiscal eletronica. 
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TÍTULO VII 
PENALIDADES E SANÇÕES 

CAPÍTULO 1 
PENALIDADES EM GERAL 

Art. 354. Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que irnport 
inobservância, por parte do sujeito passivo ou de terceiros, de normas estabelecidas na 
legislação tributária. 

Art. 355. Será considerado infrator todo aquele que cometer, constranger ou auxiliar 
alguém a praticar infração, e ainda, os responsáveis pela execução das leis e outros atos 
normativos baixados pela Administração Municipal que, tendo conhecimento da infração, 

deixarem de autuar o infrator. 

Art. 356. As infrações serão punidas, separadas ou cumulativamente, com as seguintes 
corninações: 

1 - aplicação de multas; 
II - proibição de transacionar com os órgãos integrantes da Administração Direta e Indireta 

do Município; 
III - suspensão ou cancelamento de benefícios, assim entendidas as concessões dadas aos 

contribuintes para se eximirem do pagamento total ou parcial de tributos; 
IV - sujeição a regime especial de fiscalização. 

Art. 357. A aplicação de penalidade de qualquer natureza em caso algum dispensa: 
1 - o pagamento do tributo e dos acréscimos cabíveis; 
II - o cumprimento das obrigações tributárias acessórias e de outras sanções cíveis, 

administrativas ou criminais que couberem. 

Art. 358. Não se procederá contra servidor ou contribuinte que tenha agido ou pago 
tributo de acordo com a orientação ou interpretação fiscal, constante de decisão de qualquer 
instância administrativa, mesmo que, posteriormente venha a ser modificada essa orientação ou 
interpretação. 

Seção 1 
Multas 

Art. 359. As multas serão calculadas tomando-se como base: 
1 - o valor da Unidade Fiscal do Município - U.F.M; 
II - o valor do tributo, corrigido monetariamente. 
§ 1.0 As multas serão cumulativas quando resultarem, concomitantemente, do não 

cumprimento de obrigação tributária acessória e principal. 
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§ 2.°  Apurando-se, na mesma ação fiscal, o não-cumprimento de mais de uma obrigação 
tributária acessória pela mesma pessoa, em razão de um só fato, impor-se-á penalidade somente 
à infração que corresponder à multa de maior valor. 

Art. 360. Com  base no inciso 1, do Art. 347 desta lei, serão aplicadas as seguintes multas: 
1 -de 200 U.F.Ms: 

quando a pessoa física ou jurídica deixar de inscrever-se no CAF Cadastro Fiscal, na 
forma e prazos previstos na legislação; 

quando a pessoa física ou jurídica deixar de comunicar, na forma e prazos previstos na 
legislação, as alterações dos dados constantes do CAF - Cadastro Fiscal, inclusive a baixa; 

por deixarem as pessoas, que gozam de isenção ou imunidade de comunicarem, na 
forma e prazos regulamentares, a venda de imóvel de sua propriedade; 

por não atender à notificação do órgão fazendário, para declarar os dados necessários 
ao lançamento do IPTU, ou oferecê-los incompletos; 

por deixarem o responsável por loteamento ou o incorporador de fornecer ao órgão 
fazendário competente, na forma e prazos regulamentares, a relação mensal dos imóveis 
alienados ou prometidos à venda; 

por deixar de apresentar, na forma e prazos regulamentares, a declaração acerca dos 
bens ou direitos, transmitidos ou cedidos; 

por deixar de apresentar, na forma e prazos regulamentares, o demonstrativo de 
inexistência de preponderância de atividades; 

por não registrar a DOC - Documentação Fiscal na repartição competente; 
II - de 400 U.F.Ms: 

por não possuir DOC - Documentação Fiscal na forma regulamentar; 
por deixar de escriturar a DOC - Documentação Fiscal na forma e prazos 

regulamentares; 
por escriturar em forma ilegível ou com rasuras os livros fiscais; 
por deixar de escriturar documento fiscal; 
por deixar de reconstituir, na forma e prazos regulamentares, a escrituração fiscal; 

O por não manter arquivados, pelo prazo de cinco anos, a DOC - Documentação Fiscal; 
pela falta de indicação da inscrição municipal na DOC - Documentação Fiscal; 
por emitir DOC - Documentação Fiscal em número de vias inferior ao exigido; 
por dar destinação às vias da DOC - Documentação Fiscal diversa da indicada em suas 

vias; 
por emitir a DOC - Documentação Fiscal de série diversa da prevista para a operação; 

1) por manter DOC Documentação Fiscal em local não autorizado pelo fisco; 
m) por não publicar e comunicar ao órgão fazendário, na forma e prazos regulamentares, 

a ocorrência de inutilização ou extravio de DOC - Documentação Fiscal; 
III - de 600 U.F.Ms: 

por não possuir DOC - Documentação Fiscal na forma regulamentar; 
por deixar de emitir DOC - Documentação Fiscal na forma regulamentar; 
por imprimir, ou mandar imprimir, DOC - Documentação Fiscal em desacordo com o 

modelo aprovado; 
por deixar de prestar informações ou fornecer documentos, quando solicitados pelo 

fisco; 
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e) por registrar indevidamente documento que gere dedução da base de cálculo do 
imposto; 

IV - de 800 U.F.Ms: 
por embaraçar ou impedir a ação do fisco; 
por deixar de exibir DOC - Documentação Fiscal ou outros elementos, quando 

solicitados pelo fisco; 
por fornecer ou apresentar ao fisco informações ou documentos inexatos ou 

inverídicos; 
por imprimir ou mandar imprimir DOC - Documentação Fiscal sem autorização da 

repartição competente; 
pela existência ou utilização de DOC - Documentação Fiscal com numeração e série 

em duplicidade; 
V - de 500 U.F.Ms, por qualquer ação ou omissão não prevista nos incisos anteriores, 

que importe descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação tributária. 
Parágrafo único. O valor da penalidade aplicada será reduzido em 50% (cinqüenta por 

cento), se recolhido dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data da autuação. 

Art. 361. Com  base no inciso II, do Art. 347 desta Lei, serão aplicadas as seguintes 
multas: 

1 - de 100% (cem por cento) do valor do tributo omitido, corrigido monetariamente, por 
infração: 

por escriturar os livros fiscais com dolo, má-fé, fraude ou simulação; 
por consignar em documento fiscal importância inferior ao efetivo valor da operação; 

e) por consignar valores diferentes nas vias do mesmo documento fiscal; 
d) por qualquer outra omissão de receita; 
II - de 200% (duzentos por cento) do valor do tributo indevidamente apropriado, 

corrigido monetariamente, por infração relativa à responsabilidade tributária. 
III - de 50% (cinqüenta por cento) do valor do tributo, por falta do pagamento total ou 

parcial, exceto nas hipóteses previstas nos incisos anteriores.. 
IV - de 100% do valor do tributo incidente por cada nota fiscal emitida fora da validade. 

Seção II 
Proibição de Transacionar com os Órgãos Integrantes Administração Direta e Indireta do 

Município 

Art. 362. Os contribuintes que se encontrarem em débito para com a Fazenda Pública 
Municipal não poderão dela receber quantias ou créditos de qualquer natureza nem participar de 
licitações públicas ou administrativas para fornecimento de materiais ou equipamentos, ou 
realização de obras e prestações de serviços nos órgãos da Administração Municipal direta ou 
indireta, bem como gozarem de quaisquer benefícios fiscais. 

Parágrafo único. A proibição a que se refere este Art. 350 não se aplicará quando, sobre o 
débito ou a multa, houver recurso administrativo ainda não decidido definitivamente. 
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Seção III 
Suspensão ou Cancelamento de Benefícios 

Art. 363. Poderão ser suspensas ou canceladas as concessões dadas aos contribuintes para 
se eximirem de pagamento total ou parcial de tributos, na hipótese de infringência à legislação 
tributária pertinente. 

Parágrafo único. A suspensão ou cancelamento será determinado pelo Prefeito, 
considerada a gravidade e natureza da infração. 

Seção IV 
Sujeição a Regime Especial de Fiscalização 

Art. 364. Será submetido a regime especial de fiscalização, o contribuinte que: 
1 - apresentar indício de omissão de receita; 
II - tiver praticado sonegação fiscal; 
III - houver cometido crime contra a ordem tributária; 
IV - reiteradamente viole a legislação tributária. 

Art. 365. Constitui indício de omissão de receita: 
1 - qualquer entrada de numerário, de origem não comprovada por documento hábil; 
II - a escrituração de suprimentos sem documentação hábil, idônea ou coincidente, em 

datas e valores, com as importâncias entregues pelo supridor, ou sem comprovação de 
disponibilidade financeira deste; 

III - a ocorrência de saldo credor nas contas do ativo circulante ou do realizável; 
IV - a efetivação de pagamento sem a correspondente disponibilidade financeira; 
V - qualquer irregularidade verificada em máquina registradora utilizada pelo contribuinte, 

ressalvada a hipótese de defeito mecânico, devidamente comprovado por oficina credenciada. 

Art. 366. Sonegação fiscal é a ação ou omissão dolosa, fraudulenta ou simulatória do 
contribuinte, com ou sem concurso de terceiro em beneficio deste ou daquele: 

1 - tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da 
autoridade fazendária: 

da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou 
circunstâncias materiais; 

das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária 
principal ou crédito tributário correspondente. 

II - tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador 
da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de 
modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento. 

Art. 367. Enquanto perdurar o regime especial, os blocos de notas fiscais, os livros e 
tudo o mais que for destinado ao registro de operações, tributáveis ou não, será visado pelas 
Autoridades Fiscais incumbidas da aplicação do regime especial, antes de serem utilizados pelos 
contribuintes. 
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Art. 368. O Secretário, responsável pela área fazendária, poderá baixar instruções 
complementares que se fizerem necessárias sobre a modalidade da ação fiscal e a rotina de trabalho 
indicadas em cada caso, na aplicação do regime especial. 

CAPÍTULO II 
PENALIDADES FUNCIONAIS 

Art. 369. Serão punidos com multa equivalente, até o máximo, de 15 (quinze) dias do 
respectivo vencimento, os funcionários que: 

1 - sendo de sua atribuição, se negarem a prestar assistência ao contribuinte, quando por 
este solicitada; 

II - por negligência ou má fé, lavrarem autos e termos de fiscalização sem obediência 
aos requisitos legais, de forma a lhes acarretar nulidades; 

III - tendo conhecimento de irregularidades que impliquem sanções penais, deixarem de 
aplicar ou comunicar o procedimento cabível. 

Art. 370. A penalidade será imposta pelo Prefeito, mediante representação da autoridade 
fazendária a que estiver subordinado o servidor. 

Art. 371. O pagamento de multa decorrente de aplicação de penalidade funcional, 
devidamente documentada e instruída em processo administrativo, inclusive com defesa 
apresentada pelo servidor, somente se tornará exigível depois de transitada em julgado a 

decisão que a impôs. 

CAPÍTULO III 
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA 

Seção 1 
Crimes Praticados por Particulares 

Art. 372. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou 
qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: 

1 - omitir informações, .ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação 

de qualquer natureza, em documentos ou livro exigido pela lei fiscal; 
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, ou qualquer outro documento 

relativo à operação tributável; 

IV - elaborar, distribuir, fornecer ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou 
inexato; 
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V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento 
equivalente, relativa à prestação de ensino, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo 
com a legislação; 

VI - emitir fatura, duplicata ou nota fiscal de serviço que não corresponda, em quantidade 
ou qualidade, ao serviço prestado. 

Art. 373. Constitui crime da mesma natureza: 
1 - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar 

outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo; 
II - deixar de recolher, no prazo legal valor de tributo, descontado ou cobrado, na 

qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deverá recolher aos cofres públicos; 
III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiado, qualquer 

percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto como incentivo fiscal; 
IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal; 
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permite ao sujeito 

passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, 
fornecida à fazenda pública municipal. 

Seção II 
Crimes Praticados por Funcionários Públicos 

Art. 374. Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no 
código penal: 

1 - extraviar livro fiscal, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha a guarda 
em razão da função; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento 
indevido ou inexato de tributo; 

II - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda 
que fora da função ou antes e iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou 
aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo, ou cobrá-los 
parcialmente; 

III - patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração 
fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público; 

IV - exigir tributo que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na 
cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. 

Seção III 
Obrigações Gerais 

Art. 375. Extingue-se a publicidade dos crimes quando o agente promover o pagamento do 
tributo, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. 
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Art. 376. Os crimes previstos neste capítulo são de ação penal pública, ap1icandose: 
lhes o disposto no Art. 100 do Código Penal. 

Art. 377. Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos crimes 
descritos neste capítulo, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, bem 

como indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. 

TÍTULO VIII 
PROCESSO FISCAL 

CAPÍTULO 1 
PROCEDIMENTO FISCAL 

Art. 378. O procedimento fiscal compreende o conjunto 
formalidades: 

1 - atos; 
apreensão; 
arbitramento; 
diligência; 
estimativa; 
homologação; 

O inspeção; 
interdição; 
levantamento; 
plantão; 
representação; 

II- formalidades: 
Auto de Apreensão - APRE; 
Auto de Infração e Termo de Intimação - AITI; 
Auto de Interdição - uNTE; 
Relatório de Fiscalização - REFI; 
Termo de Diligência Fiscal - TEDI; 
Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF; 
Termo de Inspeção Fiscal - TIFI; 
Termo de Sujeição a Regime Especial de Fiscalização —TREF; 
Termo de Intimação - TI; 
Termo de Verificação Fiscal - TVF. 

dos seguintes atos e 

Art. 379. O procedimento fiscal considera-se iniciado, com a finalidade de excluir a 
espontaneidade da iniciativa do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, com a lavratura: 

1 - do Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF ou do Termo de Intimação - TI, para 
apresentar documentos fiscais ou não fiscais, de interesse da Fazenda  Pública Municipal; 
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II - do Auto de Apreensão - APRE, do Auto de Infração e Termo de Intimação - AITI e 
do Auto de Interdição - INTE; 

III - do Termo de Diligência Fiscal - TEDI, do Termo de Inspeção Fiscal - TIFI e do 
Termo de Sujeição a Regime Especial de Fiscalização - TREF, desde que caracterize o início do 
procedimento para apuração de infração fiscal, de conhecimento prévio do contribuinte. 

Seção 1 
Apreensão 

Art. 380. A Autoridade Fiscal apreenderá bens e documentos, inclusive objetos e 
mercadorias, móveis ou não, livros, notas e quaisquer outros papéis, fiscais ou não-fiscais, 
desde que constituem prova material de infração à legislação tributária. 

Parágrafo único. Havendo prova, ou fundada suspeita, de que os bens e documentos se 
encontram em residência particular ou lugar utilizando corno moradia, serão promovidas a busca é 
apreensão judiciais, sem prejuízo de medidas necessárias para evitar a remoção clandestina. 

Art. 381. Os documentos apreendidos poderão, a requerimento do autuado, ser-lhe 
devolvidos, ficando no processo cópia do inteiro teor ou da parte que deva fazer prova, caso o 
original não seja indispensável a esse fim. 

Art. 382. As coisas apreendidas serão restituídas, a requerimento, mediante depósito 
das quantias exigíveis, cuja importância será arbitrada pela autoridade competente, ficando retidas, 
até decisão final, os espécimes necessários à prova. 

Parágrafo único. As quantias exigíveis serão arbitradas, levando-se em conta os custos da 
apreensão, transporte e depósito. 

Art. 383. Se o autuado não provar o preenchimento das exigências legais para liberação 
dos bens apreendidos, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da apreensão, serão os 
bens levados a hasta pública ou leilão. 

§ 1.0 Quando a apreensão recair em bens de fácil deterioração, a hasta pública poderá 
realizar-se a partir do próprio dia da apreensão. 

§ 2.°  Apurando-se, na venda, importância superior aos tributos, multas, acréscimos e 
demais custos resultantes da apreensão e da realização da hasta pública ou leilão, será o autuado 
notificado, no prazo de 5 (cinco) dias, para receber o excedente, se já não houver comparecido 
para fazê-lo. 

§ 3.0  Prescreve em 1 (um) mês o direito de retirar o saldo dos bens levados a hasta 
pública ou leilão. 

§ 4.°  Decorrido o prazo prescricional, o saldo será convertido em renda eventual. 

Art. 384. Não havendo licitante, os bens apreendidos de fácil deterioração ou de 
diminuto valor serão destinados, pelo Prefeito, a instituições de caridade. 

Parágrafo único. Aos demais bens, após 60 (sessenta) dias, a administração dará 
destino que julgar conveniente. 
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Art. 385. A hasta pública ou leilão serão anunciados com antecedência de 10 (dez) dias, 
através de edital afixado em lugar público e veiculado no órgão oficial e, se conveniente, em 
jornal de grande circulação. 

Parágrafo único. Os bens levados a hasta pública ou leilão serão escriturados em livros 
próprios, mencionando-se as suas identificações, avaliações e os preços de arrematação. 

Seção II 
Arbitramento 

Art. 386. A Autoridade Fiscal arbitrará, sem prejuízo das penalidades cabíveis, a base 
de cálculo, quando: 

1 - quanto ao ISSQN: 
não puder ser conhecido o valor efetivo do preço do serviço ou da venda, inclusive nos 

casos de perda, extravio ou inutilização de documentos fiscais; 
os registros fiscais ou contábeis, bem como as declarações ou documentos exibidos 

pelo sujeito passivo ou pelo terceiro obrigado, por serem insuficientes, omissos, inverossímeis 
ou falsos, não merecerem fé; 

o contribuinte ou responsável, após regularmente intimado, recusar-se a exibir à 
fiscalização os elementos necessários à comprovação do valor dos serviços prestados; 

existirem atos qualificados em lei como crimes ou contravenções, mesmo sem essa 
qualificação, forem praticados com dolo, fraude ou simulação, atos esses evidenciados pelo 
exame de declarações ou documentos fiscais ou contábeis exibidos pelo contribuinte, ou por 
qualquer outro meio direto ou indireto de verificação; 

ocorrer prática de subfaturamento ou contratação de serviços por valores abaixo dos 
preços de mercado; 

houver flagrante insuficiência de imposto pago em face do volume dos serviços 
prestados; 

tiver serviços prestados sem a determinação do preço ou, reiteradamente, a título de 
cortesia. 

for apurado o exercício de qualquer atividade que constitua fato gerador do imposto 
sem se encontrar o sujeito passivo devidamente inscrito no Cadastro Mobiliário. 

II— quanto ao IPTU: 
a coleta de dados necessários à fixação do valor venal do imóvel for impedida ou 

dificultada pelo contribuinte; 
os imóveis se encontrarem fechados e os proprietários não forem encontrados. 

III - quanto ao ITBI, não concordar com o valor declarado pelo sujeito passivo. 

Art. 387. O arbitramento será elaborado tomando-se como base: 
1 - relativamente ao ISSQN: 

o valor da matéria-prima, insumo, combustível, energia elétrica e outros materiais 
consumidos e aplicados na execução dos serviços; 

ordenados, salários, retiradas pró-labore, honorários, comissões e gratificações de 
empregados, sócios, titulares ou prepostos; 

aluguéis pagos ou, na falta destes, o valor equivalente para idênticas situações; 
o montante das despesas com luz, água, esgoto e telefone; 
impostos, taxas, contribuições e encargos em geral; 
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outras despesas mensais obrigatórias. 
II - relativamente ao IPTU e ao ITBJ: o valor obtido adotando como parâmetro os 

imóveis de características e dimensões semelhantes, situados na mesma quadra ou região em que se 
localizar o imóvel cujo valor venal ou transferência estiver sendo arbitrados. 

Parágrafo único. O montante apurado será acrescido de 30% (trinta por cento), a título 
de lucro ou vantagem remuneratória a cargo do contribuinte, em relação ao ISSQN. 

Art. 388. Na impossibilidade de se efetuar o arbitramento pela forma estabelecida, no 
caso do ISSQN, apurar-se-á o preço do serviço, levando-se em conta: 

1 - os recolhimentos efetuados em períodos idênticos por outros contribuintes que 
exerçam a mesma atividade em condições semelhantes; 

II - o preço corrente dos serviços, à época a que se referir o levantamento; 
III - os fatores inerentes e situações peculiares ao ramo de negócio ou atividades, 

considerados especialmente os que permitam uma avaliação do provável movimento tributável. 

Art. 389. O arbitramento: 
1 - referir-se-á, exclusivamente, aos fatos atinentes ao período em que se verificarem as 

ocorrências; 
II - deduzirá os pagamentos efetuados no período; 
III - será fixado mediante relatório da Autoridade Fiscal, homologado pela chefia 

imediata; 
IV - com os acréscimos legais, será exigido através de Auto de Infração e Termo de 

Intimação - AITI; 
V - cessará os seus efeitos, quando o contribuinte, de forma satisfatória, a critério do 

fisco, sanar as irregularidades que deram origem ao procedimento. 

Seção III 
Diligência 

Art. 390. A Autoridade Fiscal realizará diligência, com o intuito de: 
1 - apurar fatos geradores, incidências, contribuintes, responsáveis, bases de cálculo, 

alíquotas e lançamentos de tributos municipais; 
II - fiscalizar o cumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias; 
III -- aplicar sanções por infração de dispositivos legais. 

Seção IV 
Estimativa 

Art. 391. A Autoridade Fiscal estimará de oficio ou mediante requerimento do 
contribuinte, a base de cálculo do ISSQN, quando se tratar de: 

1 - atividade exercida em caráter provisório; 
II - sujeito passivo de rudimentar organização; 
III - contribuinte ou grupo de contribuintes cuja espécie, modalidade ou volume de 

negócios aconselhem tratamento fiscal específico; 
IV - sujeito passivo que não tenha condições de emitir documentos fiscais ou deixe, 

sistematicamente, de cumprir obrigações tributárias, acessórias ou principais ou não possua  
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escrituração contábil, que, tacitamente, não poderá resultar em pagamento de ISSQN inferior a 2 
(duas) UFMs. 	 - 

Parágrafo único. Atividade exercida em caráter provisório é aquela cujo exercício é de 
natureza temporária e está vinculada a fatores ou acontecimentos ocasionais ou excepcionais. 

Art. 392. A estimativa será apurada tornando-se como base: 
1 - o preço corrente do serviço, na praça; 
II - o tempo de duração e a natureza específica da atividade; 
III - o valor das despesas gerais do contribuinte, durante o período considerado. 

Art. 393. O regime de estimativa: 
1 - será fixado por relatório da Autoridade Fiscal, homologado pela chefia imediata, e 

deferido por um período de até 12 (doze) meses; 
II - terá a base de cálculo expressa em U.F.M; 
III - a critério do Secretário, responsável pela área fazendária, poderá, a qualquer tempo, 

se suspenso, revisto ou cancelado. 
IV - dispensa o uso de livros e notas fiscais, por parte do contribuinte. 
V - por solicitação do sujeito passivo e a critério do fisco, poderá ser encerrado, ficando 

contribuinte, neste caso, subordinado à utilização dos documentos fiscais exigidos. 

Art. 394. O contribuinte que não concordar com a base de cálculo estimada, poderá 
apresentar reclamação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência do relatório 
homologado. 

Parágrafo único. No caso específico de atividade exercido em caráter provisório, a 
ciência da estimativa se dará através de Termo de Intimação. 

Art. 395. A reclamação não terá efeito suspensivo e mencionará, obrigatoriamente, o 
valor que o interessado reputar justo, assim como os elementos para a sua aferição. 

Parágrafo único. Julgada procedente a reclamação, total ou parcialmente, a diferença 
recolhida na pendência da decisão será compensada nos recolhimentos futuros. 

Seção V 
Homologação 

Art. 396. A Autoridade Fiscal, tomando conhecimento da atividade exercida pelo 
contribuinte, analisando a antecipação de recolhimentos sem prévio exame do sujeito ativo, 
homologará ou não os autolançamentos ou lançamentos espontâneos atribuídos ao sujeito 
passivo. 

§ 1.0 O pagamento antecipado pelo contribuinte extingue o crédito, sob condição 
resolutória da ulterior homologação do lançamento. 	 - 

§ 2.°  Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, 
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito. 

§ 3•0 Tais atos serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido e, 
sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação. 
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§ 4.°  O prazo da homologação será de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato 
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública Municipal se tenha pronunciado, 
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada 

a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

Seção VI 
Inspeção 

Art. 397. A Autoridade Fiscal, auxiliada por força policial, inspecionará o sujeito 
passivo que: 

1 - apresentar indício de omissão de receita; 
II - tiver praticado sonegação fiscal; 
Ill - houver cometido crime contra a ordem tributária; 
IV - opuser ou criar obstáculo à realização de diligência ou plantão fiscal. 

Art. 398. A Autoridade Fiscal, auxiliada por força policial, examinará e apreenderá 
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos 
comerciantes, industriais, produtores e prestadores de serviço, que constituam prova material de 
indício de omissão de receita, sonegação fiscal ou crime contra a ordem tributária. 

Seção VII 
Interdição 

Art. 399. A Autoridade Fiscal, auxiliada por força policial, interditará o local onde será 
exercida atividade em caráter provisório, sem que o contribuinte tenha efetuado o pagamento 
antecipado do imposto estimado. 

Parágrafo único. A liberação para o exercício da atividade somente ocorrerá após sanada, 
na sua plenitude, a irregularidade cometida. 

Seção VIII 
Levantamento 

Art. 400. A Autoridade Fiscal levantará dados do sujeito passivo, com o intuito de: 
1 - elaborar arbitramento; 
II - apurar estimativa; 
II - proceder homologação. 

Seção IX 
Plantão 

Art. 401. A Autoridade Fiscal, mediante plantão, adotará a apuração ou verificação 
diária no próprio local da atividade, durante determinado período, quando: 

1 - houver dúvida sobre a exatidão do que será levantado ou for declarado para os efeitos 
dos tributos municipais; 
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II - o contribuinte estiver sujeito a regime especial de fiscalização. 

Seção X 
Representação 

Art. 402. A Autoridade Fiscal ou qualquer pessoa, quando não competente para lavrar 
Auto e Termo de Fiscalização, poderá representar contra toda ação ou omissão contrária às 
disposições da Legislação Tributária ou de outras leis ou regulamentos fiscais. 

Art. 403. A representação: 
1 - far-se-á em petição assinada e discriminará, em letra legível, o nome, a profissão e o 

endereço de seu autor; 
II - deverá estar acompanhada de provas ou indicará os elementos desta e mencionará os 

meios ou as circunstâncias em razão das quais se tornou conhecida a infração; 
III - não será admitida quando o autor tenha sido sócio, diretor, preposto ou empregado do 

contribuinte, quando relativa a fatos anteriores à data em que tenham perdido essa qualidade; 
IV - deverá ser recebida pelo Secretário, responsável pela área fazendária, 	que 

determinará imediatamente a diligência ou inspeção para verificar a veracidade e, conforme 
couber, intimará ou autuará o infrator ou a arquivará se demonstrada a sua improcedência. 

Seção XI 
Autos e Termos de Fiscalização 

Art. 404. Quanto aos Autos e Termos de Fiscalização; 
1 - serão impressos e numerados, de forma destacável, em 03 (três) vias: 

tipograficamente em talonário próprio; 
ou eletronicamente em formulário contínuo. 

II - conterão, entre outros, os seguintes elementos: 
a) a qualificação do contribuinte: 
a. 1) nome ou razão social; 

domicílio tributário; 
atividade econômica; 
número de inscrição no cadastro, se o tiver. 

b) o momento da lavratura: 
local; 
data; 
hora. 

e) a formalização do procedimento: 
c.i) nome e assinatura da Autoridade incumbida da ação fiscal e do responsável, 

representante ou preposto do sujeito passivo; 
c.2) enumeração de quaisquer fatos e circunstâncias que possam esclarecer a ocorrência. 
III - sempre que couber, farão referência aos documentos de fiscalização, direta ou 

indiretamente, relacionados com o procedimento adotado; 
IV - se o responsável, representante ou seu preposto, não puder ou não quiser assiná-los, 

far-se-á menção dessa circunstância; 
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V - a assinatura não constitui formalidade essencial às suas validades, não implica 
confissão ou concordância, nem a recusa determinará ou agravará a pena; 

VI - as omissões ou incorreções não acarretarão nulidades, desde que do procedimento 
constem elementos necessários e suficientes para a identificação dos fatos; 

VII - nos casos específicos do Auto de Infração e Termo de Intimação - AITI e do Auto 
de Apreensão - APRE, é condição necessária e suficiente para inocorrência ou nulidade, a 
determinação da infração e do infrator. 

VIII - serão lavrados, cumulativamente, quando couber, por Autoridade Fiscal, com 
precisão e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras: 

pessoalmente, sempre que possível, mediante entrega de cópia ao contribuinte 
responsável, seu representante ou preposto, contra recibo datado no original ou, no caso de 
recusa, certificado pelo Agente encarregado do procedimento; 

por carta, acompanhada de cópia e com aviso de recebimento (AR) datado e firmado 
pelo destinatário ou alguém de seu domicílio; 

por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, quando resultarem improfícuos os meios 
referidos nas alíneas "a" e "b" deste inciso, ou for desconhecido o domicílio tributário do 
contribuinte. 

IX - presumem-se lavrados, quando: 
pessoalmente, na data do recibo ou da certificação; 
por carta, na data de recepção do comprovante de entrega, e se esta for omitida, 30 

(trinta) dias após a data de entrega da carta no correio; 
por edital, no termo da prova indicada, contado este da data de afixação ou de 

publicação. 
X - uma vez lavrados, terá a Autoridade Fiscal o prazo, obrigatório e improrrogável, de 

48 (quarenta e oito) horas, para entregá-lo a registro. 

Art. 405. É o instrumento legal utilizado pela Autoridade Fiscal com o objetivo de 
formalizar: 

1 - o Auto de Apreensão - APRE: a apreensão de bens e documentos; 
II - o Auto de Infração e Termo de Intimação - AITI: a penalização pela violação, 

voluntária ou não, de normas estabelecidas na legislação tributária; 
III - o Auto de Interdição - INTE: a interdição de atividade provisória inadimplente com a 

Fazenda Pública Municipal; 
IV - o Relatório de Fiscalização - REFI: a realização de plantão e o levantamento efetuado 

em arbitramento, estimativa e homologação; 
V - o Termo de Diligência Fiscal - TEDI: a realização de diligência; 
VI - o Termo de Início de Ação Fiscal - TJAF: o início de levantamento hornologatório; 
VII - o Termo de Inspeção Fiscal - TIFI: a realização de inspeção; 
VIII - o Termo de Sujeição a Regime Especial de Fiscalização - TREF: o regime especial 

de fiscalização; 

	

IX - o Termo de Intimação - TI: a solicitação de documento, 	informação, 
esclarecimento, e a ciência de decisões fiscais; 

X - o Termo de Verificação Fiscal - TVF: o término de levantamento homologatório. 

Art. 406. As formalidades do procedimento fiscal conterão, ainda, relativamente ao: 
1— Auto de Apreensão - APRE: 
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a relação de bens e documentos apreendidos; 
a indicação do lugar onde ficarão depositados; 

e) a assinatura do depositário, o qual será designado pelo autuante, podendo a 
designação recair no próprio detentor, se for idôneo, ajuízo do fisco; 

d) a citação expressa do dispositivo legal violado; 
II - Auto de Infração e Termo de Intimação - AITI: 

a descrição do fato que ocasionar a infração; 
a citação expressa do dispositivo legal que constitui a violação e comina a sanção; 
a comunicação para pagar o tributo e a multa devidos, ou apresentar defesa e provas, no 

prazo previsto. 
III - Auto de Interdição - INTE: 

a descrição do fato que ocasionar a interdição; 
a citação expressa do dispositivo legal que constitui a infração e comina a sanção; 
a ciência da condição necessária para a liberação do exercício da atividade interditada. 

IV - Relatório de Fiscalização - REFI: 
a descrição, circunstanciada, de atos e fatos ocorridos no plantão e presentes no 

levantamento para elaboração de arbitramento, apurarão de estimativa e homologação de 
lançamento. 

a citação expressa da matéria tributável; 
V - Termo de Diligência Fiscal - TEDI: 

a descrição, circunstanciada, de atos e fatos ocorridos na verificação; 
a citação expressa do objetivo da diligência; 

VI - Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF: 
a data de início do levantamento homologatório; 
o período a ser fiscalizado; 
a relação de documentos solicitados; 
o prazo para o término do levantamento e devolução dos documentos. 

VII— Termo de Inspeção Fiscal - TIFI: 
a descrição do fato que ocasionar a inspeção; 
a citação expressa do dispositivo legal que constitui a infração e comina a sanção; 

VIII - Termo de Sujeição a Regime Especial de Fiscalização - TREF: 
a descrição do fato que ocasionar o regime; 
a citação expressa do dispositivo legal que constitui a infração e comina a sanção; 
as prescrições fiscais a serem cumpridas pelo contribuinte; 
o prazo de duração do regime. 

IX - Termo de Intimação - TI: 
a relação de documentos solicitados; 
a modalidade de informação pedida e/ou o tipo de esclarecimento a ser prestado e/ou a 

decisão fiscal cientificada; 
a fundamentação legal; 
a indicação da penalidade cabível, em caso de descumprimento; 
o prazo para atendimento do objeto da íntimação. 

X - Termo de Verificação Fiscal - TVF:. 
a) a descrição, circunstanciada, de atos e fatos ocorridos no plantão e presentes no 

levantamento para elaboração de arbitramento, apurarão de estimativa e homologação de 
lançamento. 
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b) a citação expressa da matéria tributável. 

CAPÍTULO II 
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

Seção 1 
Disposições Preliminares 

Art. 407. O Processo Administrativo Tributário será: 
1 - regido pelas disposições desta Lei; 
II - iniciado por petição da parte interessada ou de ofício, pela Autoridade Fiscal; 
III - aquele que versar sobre interpretação ou aplicação de legislação tributária. 

Seção II 
Postulantes 

Art. 408. O contribuinte poderá postular pessoalmente ou por representante regularmente 
habilitado ou, ainda, mediante mandato expresso, por intermédio de preposto de representante. 

Art. 409. Os órgãos de classe poderão representar interesses gerais da respectiva 
categoria econômica ou profissional. 

Seção III 
Prazos 

Art. 410. Os prazos: 
1 - são contínuos e peremptórios, excluindo-se, em sua contagem, o dia do inicio e 

incluindo-se o do vencimento; 
II - só se iniciam ou se vencem em dia de expediente normal do órgão em que corra o 

processo ou em que deva sei' praticado o ato; 
III - serão de 30 (trinta) dias para: 

apresentação de defesa; 
elaboração de contestação; 

e) pronunciamento e cumprimento de despacho e decisão; 
resposta à consulta; 
interposição de recurso voluntário; 

IV - serão de 15 (quinze) dias para conclusão de diligência e esclarecimento; 
V - serão de 10 (dez) dias para: 

interposição de recurso de oficio ou de revista; 
pedido de reconsideração. 

VI - não estando fixados, serão 30 (trinta) dias para a prática de ato a cargo do 
interessado; 

VII - contar-se-ão: 
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de defesa, a partir da notificação de lançamento de tributo ou ato administrativo dele 
decorrente ou da lavratura do Auto de Infração e Termo de Intimação; 

de contestação, diligência, consulta, despacho e decisão, a partir do recebimento do 
processo; 

de recurso, pedido de reconsideração e cumprimento de despacho e decisão, a partir da 
ciência da decisão ou publicação do acórdão. 

VIII - fixados, suspendem-se a partir da data em que for determinada qualquer diligência, 
recomeçando a fluir no dia em que o processo retornar. 

Seção IV 
Petição 

Art. 411. A petição: 
1 - será feita através de requerimento contendo as seguintes indicações: 

nome ou razão social do sujeito passivo; 
número de inscrição no Cadastro Fiscal; 
domicílio tributário; 
a pretensão e seus fundamentos, assim como declaração do montante que for resultado 

devido, quando a dúvida ou o litígio versar sobre valor; 
as diligências pretendidas, expostos os motivos que as justifiquem. 

II - será indeferida quando manifestamente inepta ou a parte for ilegítima, ficando, 
entretanto, vedado à repartição recusar o seu recebimento; 

III - não poderá reunir matéria referente a tributos diversos, bem como impugnação ou 
recurso relativo a mais de um lançamento, decisão, Sujeito Passivo ou Auto de Infração e Termo 
de Intimação. 

Seção V 
Instauração 

Art. 412. O Processo Administrativo Tributário será instaurado por: 
1 - petição do contribuinte, responsável ou seu preposto, reclamando contra lançamento 

de tributo ou ato administrativo dele decorrente; 
II - Auto de Infração e Termo de Intimação. 

Parágrafo Único - A instauração do Processo Administrativo Tributário, reclamando 
contra lançamento de tributos ou ato administrativo dele decorente, apenas será aceito mediante 
depósito prévio de 50 % (ciqüenta por cento) do valor reclamado. 

Art. 413. O servidor que instaurar o processo: 
1 - receberá a documentação; 
II - certificará a data de recebimento; 
III - numerará e rubricará as folhas dos autos; 
IV - o encaminhará para a devida instrução. 
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Seção VI 
Instrução 

Art. 414. A autoridade que instruir o processo: 
1 - solicitará informações e pareceres; 
II - deferirá ou indeferirá provas requeridas; 
III - numerará e rubricará as folhas apensadas; 
IV - mandará cientificar os interessados, quando for o caso; 
V - abrirá prazo para recurso. 

Seção VII 
Nulidades 

Art. 415. São nulos: 
1 - os Atos Fiscais praticados e os Autos e Termos de Fiscalização lavrados por pessoa 

que não seja Autoridade Fiscal; 
II - os atos executados e as decisões proferidas por autoridade incompetente, não 

fundamentados ou que impliquem pretensão ou prejuízo do direito de defesa. 
Parágrafo único. A nulidade do ato não alcança os atos posteriores, salvo quando dele 

decorram ou dependam. 

Art. 416. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato, ou 
julgar a sua legitimidade. 

Parágrafo único. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e 
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou à solução do processo. 

Seção VIII 
Disposições Diversas 

Art. 417. O processo será organizado em ordem cronológica e terá suas folhas numeradas 
e rubricadas. 

Art. 418. É facultado do Sujeito Passivo ou a quem o represente, sempre que necessário, 
ter vista dos processos em que for parte. 

Art. 419. Os documentos apresentados pela parte poderão ser restituídos, em qualquer 
fase do processo, desde que não haja prejuízo para a solução deste, exigindo-se a substituição 
por cópias autenticadas. 

Art. 420. Pode o interessado, em quaisquer fase do processo em que seja parte, pedir 
certidão das pecas relativas aos atos decisórios, utilizando-se, sempre que possível, de sistemas 
reprográficos, com autenticação por funcionário habilitado. 

§ 1.0 Da certidão constará, expressamente, se a decisão transitou ou não em julgado na 
via administrativa. 

§ 2.°  Só será dada Certidão de atos opinativos quando os mesmos forem indicados 
expressamente, nos atos decisórios, como seu fundamento. 
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§ 30 Quando a finalidade da Certidão for instruir processo judicial, mencionar-se-á o 
direito em questão e fornecer-se-ão dados suficientes para identificar a ação. 

Art. 421. Os interessados podem apresentar suas petições e os documentos que os 
instruírem em duas vias, a fim de que a segunda lhes seja devolvida devidamente autenticada pela 
repartição, valendo como prova de entrega. 

CAPÍTULO III 
:PROCESSO CONTENCIOSO FISCAL 

Seção! 
Litígio Tributário 

Art. 422. O litígio tributário considera-se instaurado com a apresentação, pelo postulante, 
de impugnação de exigência. 

Parágrafo único. O pagamento de Auto de Infração e Termo de Intimação ou o pedido de 
parcelamento importa reconhecimento da dívida, pondo fim ao litígio. 

Seção II 
Defesa 

Art. 423. A defesa que versar sobre parte da exigência implicará pagamento da parte não-
impugnada. 

Parágrafo único. No sendo efetuado o pagamento, no prazo estabelecido, da parte não-
impugnada, será promovida a sua cobrança, devendo, para tanto, ser instaurado outro processo 
com elementos indispensáveis à sua instrução. 

Seção III 
Contestação 

Art. 424. Apresentada a defesa, o processo será encaminhado à Autoridade Fiscal, 
responsável pelo procedimento, ou seu substituto, para que ofereça contestação. 

§ 1.0 Na contestação, a Autoridade Fiscal alegará a matéria que entender útil, indicando 
ou requerendo as provas que pretende produzir, juntando desde logo as que constarem do 
documento. 

§ 2.°  Não se admitirá prova fundada em depoimento pessoal de funcionário municipal ou 
representante da Fazenda Pública Municipal. 

Seção IV 
Competência 

Art. 425. São competentes para julgar na esfera administrativa: 
1 - em primeira instância, o Responsável pela Fazenda Pública Municipal; 
II em segunda instância, o Conselho Municipal de Contribuintes. 
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Seção V 
Julgamento em Primeira Instância 

Art. 426. Elaborada a contestação, o processo será remetido ao Responsável pela Fazenda 
Pública Municipal. 

Art. 427. A autoridade julgadora não ficará adstrita às alegações das partes, devendo 
julgar de acordo com sua convicção, em face das provas produzidas no processo. 

Art. 428. Se entender necessárias, o Responsável pela Fazenda Pública Municipal 
determinará, de oficio ou a requerimento do sujeito passivo, a realização de diligências, inclusive 
perícias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. 

Parágrafo único. O sujeito passivo apresentará os pontos de discordância e as razões e 
provas que tiver e indicará, no caso de perícia, o nome e endereço de seu perito. 

Art. 429. Se deferido o pedido de perícia, a autoridade julgadora de primeira instância 
designará servidor para, como perito da fazenda, proceder, juntamente com o perito do sujeito 
passivo, ao exame do requerido. 

§ 1.0 Se as conclusões dos peritos forem divergentes, prevalecerá a que coincidir com o 
exame impugnado. 

§ 2.°  Não havendo coincidência, a autoridade julgadora designará outro servidor para 
desempatar. 

Art. 430. Será reaberto prazo para impugnação se, da realização de diligência, resultar 
alteração da exigência inicial. 

§ 1.0 Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, será declarada a revelia da 
autoridade julgadora, permanecendo o processo na repartição pelo prazo de 30 (trinta) dias para 
cobrança amigável do crédito tributário e fiscal. 

§ 2.°  Esgotado o prazo de cobrança amigável, sem que tenha sido pago o crédito tributário 
e fiscal, a autoridade julgadora encaminhará o processo à Dívida Ativa da Fazenda Pública 
Municipal para promover a cobrança executiva. 

Art. 431. A decisão: 
1 - será redigida com simplicidade e clareza; 
II - conterá relatório que mencionará os elementos e Atos informadores, introdutórios e 

probatórios do processo de forma resumida; 
III - arrolará os fundamentos de fato e de direito da decisão; 
IV - indicará os dispositivos legais aplicados; 
V - apresentará o total do débito, discriminando o tributo devido e as penalidades; 
VI - concluirá pela procedência ou improcedência do Auto de Infração e Termo de 

Intimação ou da reclamação contra lançamento ou de Ato Administrativo dele decorrente, 
definindo expressamente os seus efeitos; 

VII - Será comunicada ao contribuinte mediante lavratura de Termo de Intimação; 
VIII - de primeira instância não está sujeita a recurso extraordinário e a recurso especial; 
IX - não sendo proferida, no prazo estabelecido, nem convertido o julgamento em 

diligência, poderá a parte interpor recurso voluntário como se fora julgado procedente o Auto de 
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Infração e Termo de Intimação ou improcedente a reclamação contra lançamento ou Ato 
Administrativo dele decorrente, cessando, com a interposição do recurso, a jurisdição da 
autoridade julgadora de primeira instância. 

Art. 432. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou os erros de cálculo 
existentes na decisão poderão ser corrigidos de oficio ou a requerimento do interessado. 

Seção VI 
Recurso Voluntário para a Segunda Instância 

Art. 433. Da decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, caberá recurso 
voluntário para o Conselho Municipal de Contribuintes. 

Art. 434. O recurso voluntário: 
1 - será interposto no órgão que julgou o processo em primeira instância; 
II - poderá conter prova documental, quando contrária ou não apresentada na primeira 

instância; 
Seção VII 

Recurso de Ofício para a Segunda Instância 

Art. 435. Da decisão de primeira instância favorável, no todo ou em parte, ao sujeito 
passivo, caberá recurso de oficio para o Conselho Municipal de Contribuintes. 

Art. 436. O recurso de oficio: 
1 - será interposto, obrigatoriamente, pela autoridade julgadora, mediante simples 

despacho de encaminhamento, no ato da decisão de primeira instância; 
II - não sendo interposto, deverá o Conselho Municipal de Contribuintes requisitar o 

processo. 
Seção VIII 

Julgamento em Segunda Instância 

Art. 437. Interposto o recurso, voluntário ou de oficio, o processo será encaminhado ao 
Conselho Municipal de Contribuintes para proferir a decisão. 

§ 1.0 Quando o processo não se encontrar devidamente instruído, poderá ser convertido 
em diligência para se determinar novas provas.. 

§ 2.0  Enquanto o processo estiver em diligência, poderá o recorrente juntar documentos 
ou acompanhar as provas determinadas. 

Art. 438. O processo que não for relatado ou devolvido, no prazo estabelecido, com 
voto escrito do relator, poderá ser avocado pelo Presidente do Conselho, que o incluirá em pauta 
de julgamento, dentro do prazo de 10 (dez) dias. 

Art. 439. O autuante, o autuado e o reclamante, poderão representar-se no Conselho 
Municipal de Contribuintes, sendo-lhes facultado o uso da palavra, por 10 (dez) minutos, após o 
resumo do processo feito pelo relator. 
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Art. 440. O Conselho não poderá decidir por eqüidade, quando o acórdão resultar na 
dispensa do pagamento de tributo devido. 

Parágrafo único. A decisão por eqüidade será admitida somente quando, atendendo às 
características pessoais ou materiais da espécie julgada, for restrita à dispensa total ou parcial de 
penalidades pecuniárias;  nos casos em que não houver dolo, fraude ou simulação. 

Art. 441. A decisão referente a processo julgado pelo Conselho Municipal de 
Contribuintes receberá a forma de Acórdão, cuja conclusão será publicada no Diário Oficial do 
Município, com ementa sumariando a decisão. 

Parágrafo único. O sujeito passivo será cientificado da decisão do Conselho através da 
publicação de Acórdão. 

Seção IX 
Eficácia da Decisão Fiscal 

Art. 442. Encerra-se o litígio tributário com: 
1 - a decisão definitiva; 
II - a desistência de impugnação ou de recurso; 
III - a extinção do crédito; 
IV - qualquer ato que importe confissão da dívida ou reconhecimento da existência do 

crédito. 

Art. 443. É definitiva a decisão: 
1 - de primeira instância: 

na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de 
ofício; 

esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto. 
II - de segunda instância. 

Seção X 
Execução da Decisão Fiscal 

Art. 444. A execução da decisão fiscal consistirá: 

1 - na lavratura de Termo de Intimação ao recorrente ou sujeito passivo para pagar a 
importância da condenação ou satisfazer a obrigação acessória; 

II - na imediata inscrição, como dívida ativa, para subseqüente cobrança por ação 
executiva, dos débitos constituídos, se não forem pagos nos prazos estabelecidos; 

III - na ciência do recorrente ou sujeito passivo para receber a importância recolhida 
indevidamente ou conhecer da decisão favorável que modificará o lançamento ou cancelará o 
Auto de Infração e Termo de Intimação. 

133 	 C['íuJio C[zuinbinlw 
PREFEITO 



Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia 
Estado do Rio de Janeiro 

Gabinete do Prefeito 

CAPÍTULO IV 
PROCESSO NORMATIVO 

Seção 1 
Consulta 

Art. 445. É assegurado ao sujeito passivo da obrigação tributária ou ao seu representante 
legal o direito de formular consulta sobre a interpretação e a aplicação da legislação tributária 
municipal, em relação a fato concreto do seu interesse. 

Parágrafo único. Também poderão formular consulta os órgãos da administração pública 
e as entidades representativas de categorias econômicas ou profissionais. 

Art. 446. A consulta: 
1 - deverá ser dirigida à Procuradoria da Fazenda Municipal; 
II - Constará obrigatoriamente: 

nome, denominação ou razão social do consulente; 
número de inscrição no Cadastro Fiscal; 
domicílio tributário do consulente; 
sistema de recolhimento do imposto, quando for o caso; 
se existe procedimento fiscal, iniciado ou concluído, e lavratura de Auto de Infração e 

Termo de Intimação; 
a descrição do fato objeto da consulta; 
se versa sobre hipótese em relação à qual já ocorreu o fato gerador da obrigação 

tributária e, em caso positivo, a sua data. 
III - formulada por procurador, deverá estar acompanhada do respectivo instrumento de 

mandato. 
IV - não produzirá qualquer efeito e será indeferida de plano, pela Procuradoria, quando: 

não observar os requisitos estabelecidos para a sua petição; 
formulada depois de iniciado procedimento fiscal contra o contribuinte ou lavrado Auto 

de Infração e Termo de Intimação, ou notificação de lançamento, cujos fundamentos se 
relacionem com a matéria consultada; 

manifestamente protelatória; 
o fato houver sido objeto de decisão anterior, ainda não modificada, proferida em 

consulta ou litígio em que tenha sido parte o consultante; 
a situação estiver disciplinada em ato normativo, publicado antes de sua apresentação, 

definida ou declarada em disposição literal de lei ou caracterizada como crime ou contravenção 
penal; 

não descrever, completa ou exatamente, a hipótese a que se referir, ou não contiver os 
elementos necessários à sua solução. 

IV - uma vez apresentada, produzirá os seguintes efeitos: 
suspende o curso do prazo para pagamento do tributo em relação ao fato consultado; 
impede, até o término do prazo fixado na resposta, o início de qualquer procedimento 

fiscal destinado à apuração de faltas relacionadas com a matéria. 
§ 1.0 A suspensão do prazo não produz efeitos relativamente ao tributo devido sobre as 

demais operações realizadas. 

134 	 Cf4uJio C[zuinbin[io 
PREFEITO 



, 	"... 

Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia 

	

••;.: ' 	 Estado do Rio de Janeiro 
o Gabinete do Prefeito 

§ 2.°  A consulta formulada sobre matéria relativa à obrigação tributária principal 
apresentada após o prazo previsto para o pagamento do tributo a que se referir não elimina, se 
considerado este devido, a incidência dos acréscimos legais. 

Art. 447. A Procuradoria da Fazenda Municipal, órgão encarregado de responder a 
consulta, caberá: 

1 - solicitar a emissão de pareceres; 
II - baixar o processo em diligência; 
III - proferir a resposta. 

Art. 448. Da resposta: 

1 - caberá recurso, voluntário ou de oficio, ao Conselho Municipal de Contribuintes, 
quando a resposta for, respectivamente, contrária ou favorável ao sujeito passivo; 

II - do Conselho Municipal de Contribuintes, não caberá Recurso Extraordinário ou 
Especial. 

Art. 449. A resposta definitiva dada à consulta terá efeito normativo e será adotada em 
circular expedida pelo Secretário, responsável pela área fazendária. 

Art. 450. Considera-se definitiva a resposta proferida: 

1 - pela Procuradoria da Fazenda Municipal, quando não houver recurso; 
II - pelo Conselho Municipal de Contribuintes. 

Seção II 
Procedimento Normativo 

Art. 451. A interpretação e a aplicação da legislação Tributária serão definidas em 
instrução normativa a ser baixada pelo Secretário, responsável pela área fazendária. 

Art. 452. Os órgãos da administração fazendária, em caso de dúvida quanto à 
interpretação e à aplicação da legislação tributária, deverão solicitar a instrução normativa. 

Art. 453. As decisões de primeira instância observarão a jurisprudência do Conselho 
Municipal de Contribuintes estabelecida em Acórdão. 
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LIVRO SEGUNDO 
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO 

TITULO 1 
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

CAPÍTULO 1 
NORMAS GERAIS 

Art. 454. A legislação tributária municipal compreende as Leis, os Decretos e as normas 
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos de competência municipal. 

Parágrafo único. São normas complementares das Leis e Decretos: 
1 - as portarias, as instruções, avisos, ordens de serviço e outros atos normativo 

expedidos pelas autoridades administrativas; 
II - as decisões dos órgãos componentes das instâncias administrativas; 
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas; 
IV - os convênios que o Município celebre com as entidades da administração direta ou 

indireta, da União, Estado ou Municípios. 

Art. 455. Somente a lei pode estabelecer: 
1 - a instituição, a extinção, a majoração, a redução, o fato gerador, a base de cálculo e a 

alíquota de tributos; 
II - a cominação, a dispensa ou a redução de penalidades para as ações ou omissões 

contrárias a seus dispositivos; 
III - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários e fiscais. 
§ 1.0 Constitui majoração ou redução de tributo a modificação de sua base de cálculo, 

que importe em torná-lo mais ou menos oneroso. 
§ 2.°  Não constitui majoração de tributo a atualização monetária de sua base de cálculo. 

CAPÍTULO II 
VIGÊNCIA 

Art. 456. Entram em vigor: 
1 - na data da sua publicação, as portarias, as instruções, avisos, ordens de serviço e 

outros atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; 
II - 30 (trinta) dias após a data da sua publicação, as decisões dos órgãos componentes 

das instâncias administrativas; 
III - na data neles prevista, os convênios que o Município celebre com as entidades da 

administração direta ou indireta, da União, Estado, ou Municípios; 
IV - no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação, os 

dispositivos de lei que: 
a) instituem, majorem ou definem novas hipóteses de incidência de tributos; 
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b) extinguem ou reduzem isenções, não concedidas por prazo certo e nem em função de 
determinadas condições, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte. 

CAPÍTULO III 
APLICAÇÃO 

Art. 457. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos 
pendentes. 

Parágrafo único. Fatos geradores pendentes são aqueles que se iniciaram, mas ainda não 
se completaram pela inexistência de todas as circunstâncias materiais necessárias e indispensáveis 
à produção de seus efeitos ou desde que se não tenham constituída a situação jurídica em que eles 
assentam. 

Art. 458. A lei aplica-se ao ato ou fato pretérito: 
1 - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída aplicação de 

penalidade à infração dos dispositivos interpretados; 
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: 

quando deixe de defini-lo como infração; 
quando deixe de tratá-lo corno contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, 

desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado falta de pagamento de tributo; 
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo do 

tributo; 
Parágrafo único. Lei interpretativa é aquela que interpreta outra, no sentido de esclarecer 

e suprir as suas obscuridades e ambigüidades, aclarando as suas dúvidas. 

CAPÍTULO IV 
INTERPRETAÇÃO 

Art. 459. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a 
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada: 

1 - a analogia; 
II os princípios gerais de direito tributário; 
III - os princípios gerais de direito público; 
IV - a eqüidade. 
§ 1.0 O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em 

lei. 
§ 2.°  O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo 

devido. 

Art. 460. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 
1 - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 
II - outorga de isenção; 
III - dispensa do cumprimento de obrigações acessórias. 
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Art. 461. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se 
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: 

i - à capitulação legal do fato; 
ii - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus 

efeitos; 
iii - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 
iv - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. 

TÍTULO II 
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 462. A obrigação tributária é principal ou acessória. 
§ 1.°  A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o 

pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela 
decorrente. 

§ 2.0  A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, 
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

§ 30 A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em 
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. 

CAPÍTULO II 
FATO GERADOR 

Art. 463. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como 
necessária e suficiente à sua ocorrência. 

Art. 464. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da 
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. 

Art. 465. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e 
existentes os seus efeitos: 

1 - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as 
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; 

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente 
constituída, nos termos do direito aplicável, sendo que os atos ou negócios condicionais reputam-
se perfeitos e acabados: 

sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento; 
sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do 

negócio. 
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Art. 466. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se: 
1 - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes;  

responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos; 
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. 

CAPÍTULO III 
SUJEITO ATIVO 

Art. 467. Sujeito ativo da obrigação é a Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito 
público titular da competência para exigir o seu cumprimento. 

CAPÍTULO IV 
SUJEITO PASSIVO 

Seção 1 
Disposições Gerais 

Art. 468. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de 
tributo ou penalidade pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
1 - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o 

respectivo fato gerador; 
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação 

decorra de disposição de lei. 

Art. 469. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que 
constituam o seu objeto. 

Art. 470. As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de 
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública Municipal, para modificar a definição legal 
do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 

Seção II 
Solidariedade 

Art. 471. São solidariamente obrigadas: 
1 - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 

obrigação principal; 
II - as pessoas expressamente designadas por lei. 
Parágrafo único. A solidariedade não comporta beneficio de ordem. 

Art. 472. São os seguintes os efeitos da solidariedade: 
1 - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais; 
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada 

pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo; 
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III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou 
prejudica aos demais. 

Seção III 
Capacidade Tributária 

Art. 473. A capacidade tributária passiva independe: 
1 - da capacidade civil das pessoas naturais; 
II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do 

exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens 
ou negócios; 

III - de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure urna 
unidade econômica ou profissional. 

Seção IV 
Domicílio Tributário 

Art. 474. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tribútário 
considera-se como tal: 

1 tratando-se de pessoa física, o lugar onde reside, e, não sendo este conhecido, o 
lugar onde se encontre a sede habitual de suas atividades ou negócios; 

II - tratando-se de pessoa jurídica de direito privado, local de qualquer de seus 
estabelecimentos; 

III - tratando de pessoa jurídica de direito público, o local da sede de qualquer de suas 
repartições administrativas; 

§ 1.0 Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste 
Art.630, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da 
situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. 

§ 2.°  A Autoridade Fiscal pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou 
dificulte a arrecadação ou a fiscalização. 

Art. 475. O domicílio tributário será consignado nas petições, guias e outros documentos 
que os obrigados dirijam ou devam apresentar à Fazenda Pública Municipal. 

CAPÍTULO V 
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 

Seção 1 
Disposição Geral 

Art. 476. A responsabilidade pelo crédito tributário e fiscal pode ser atribuída, de forma 
expressa, a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total 
ou parcial da referida obrigação. 
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Seção II 
Responsabilidade dos Sucessores 

Art. 477. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, 
o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de 
serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos 
respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. 

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o 
respectivo preço. 

Art. 478. São pessoalmente responsáveis: 
1 - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos; 
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus 

até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, do 
legado ou da meação; 

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão. 

Art. 479. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou 
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas 
pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. 

Parágrafo único. O disposto neste Art. 467, aplica-se aos casos de extinção de pessoas 
jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por 
qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma 
individual. 

Art. 480. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por 
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e 
continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome 
individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos 
até a datado ato: 

1 - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade; 
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro 

de 6 (seis) meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de 
comércio, indústria ou profissão. 

Seção III 
Responsabilidade de Terceiros 

Art. 481. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação 
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou 
pelas omissões de que forem responsáveis: 

1 - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; 
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados; 
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes; 
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; 
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V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo 
concordatário; 

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de oficio, pelos tributos devidos 
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu oficio; 

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 

Parágrafo único. O disposto neste Art. 469 só se aplica, em matéria de penalidades, às 
de caráter moratório. 

Art. 482. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações 
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social 
ou estatutos: 

1 - pessoas referidas no Art. 469 desta lei; 
II - os mandatários, prepostos e empregados; 
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 

Seção IV 
Responsabilidade Por Infrações 

Art. 483. A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção 
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. 

Art. 484. A responsabilidade é pessoal ao agente: 
1 - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quandõ 

praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no 
cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito; 

II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar; 
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico: 

das pessoas referidas nesta Seção, contra aquelas por quem respondem; 
dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou 

empregadores; 
dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, contra 

estas. 

Art. 485. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, 
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou de depósito 
da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de 

apuração. 

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de 
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração. 
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CAPÍTULO VI 
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

Art. 486. Os contribuintes, ou quaisquer responsáveis por tributos são obrigados a 
cumprir as determinações destas leis, das leis subseqüentes de mesma natureza, bem como dos 
atos nela previstos, estabelecidos com o fim de facilitar o lançamento, a fiscalização e a cobrança 

dos tributos. 

Parágrafo único - Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido de maneira especial, os 
contribuintes responsáveis por tributos estão obrigados: 

1 - a apresentar declarações e guias e a escriturar em livros próprios os fatos geradores da 
obrigação tributária, segundo as normas desta lei e dos respectivos regulamentos; 

II - a conservar e apresentar ao fisco, quando solicitado, qualquer documento que, de 
algum modo se refira a operações ou situações que constituam fato gerador de obrigações 
tributárias ou que sirva como comprovante da veracidade dos dados consignados em guias e 

documentos fiscais; 
III - a prestar, sempre que solicitados pelas autoridades competentes, informações e 

esclarecimentos que, a juízo do fisco se refiram a fatos geradores de obrigações tributárias; 
IV - de modo geral, a facilitar, por todos os meios a seu alcance, as tarefas de 

cadastramento, lançamento, fiscalização e cobrança dos tributos devidos ao erário municipal. 

TÍTULO III 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO E FISCAL 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 487. O crédito tributário, que é decorrente da obrigação principal, regularmente 
constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos 
casos previstos nesta lei, fora quais não podem ser dispensadas a sua efetivação ou as respectivas 
garantias, sob pena de responsabilidade funcional. 

CAPÍTULO II 
CONSTITUIÇÃO 

Seção 1 
Lançamento 

Art. 488. O lançamento é o ato privativo da autoridade administrativa destinado a tornar 
exeqüível o crédito tributário, mediante verificação da ocorrência da obrigação tributária, o 
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cálculo do montante do tributo devido, a identificação do contribuinte, e, sendo o caso, a 
aplicação de penalidade cabível. 

Art. 489. O ato de lançamento é vinculado e obrigatório, sob pena de responsabilidade 
funcional, ressalvadas as hipóteses de exclusão ou suspensão do crédito tributário previstas nesta 
lei. 

Art. 490. O lançamento reporta-se a data em que haja surgido a obrigação tributária 
principal e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. 

Parágrafo único. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente ao 
nascimento da obrigação instituindo novos critérios de apuração da base de cálculo, haja 
estabelecido novos métodos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades 
administrativas, ou outorgando maiores garantias e privilégios à Fazenda Pública Municipal 
exceto, no último caso, para atribuir responsabilidade tributária a terceiros. 

Art. 491. Os atos formais relativos aos lançamentos dos tributos ficarão a cargo do 
órgão fazendário competente. 

Parágrafo único. A omissão ou erro de lançamento não isenta o contribuinte do 
cumprimento da obrigação fiscal, nem de qualquer modo lhe aproveita. 

Art. 492. O lançamento efetuar-se-á com base em dados constantes do Cadastro Fiscal e 
declarações apresentadas pelos contribuintes, nas formas e épocas estabelecidas nesta lei. 

§ 1.0  As declarações deverão conter todos os elementos e dados necessários ao 
conhecimento do fato gerador das obrigações tributárias e a verificação do montante do crédito 
tributário correspondente. 

§ 2.0  O órgão fazendário competente examinará as declarações para verificar a exatidão 
dos dados nelas consignados. 

Art. 493. Com  o fim de obter elementos que lhe permita verificar a exatidão das 
declarações apresentadas pelos contribuintes e responsáveis, e determinar, com precisão, a 
natureza e o montante dos respectivos créditos tributários, o órgão fazendário competente poderá: 

1 - exigir, a qualquer tempo, a exibição de livros fiscais e comprovantes dos atos e 
operações que possam constituir fatos geradores de obrigações tributárias; 

II - fazer diligências, levantamentos e plantões nos locais ou estabelecimentos onde se 
exercerem as atividades sujeitas a obrigações tributárias ou serviços que constituam matéria 
imponível; 

III - exigir informações e comunicações escritas ou verbais; 	 - 

IV - notificar, para comparecer às repartições da prefeitura, o contribuinte ou 
responsável; 

V - requisitar o auxílio da força policial para levar a efeito as apreensões, inspeções e 
interdições fiscais. 

Art. 494. O lançamento dos tributos e suas modificações serão comunicados aos 
contribuintes, individual ou globalmente, a critério da administração: 

1 - através de notificação direta, feita corno aviso, para servir como guia de recolhimento; 
II - através de edital publicado no órgão oficial; 
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III - através de edital afixado na Prefeitura. 

Art. 495. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado 
em virtude de: 

1 - impugnação do sujeito passivo; 
II - recurso de oficio; 
III - iniciativa de oficio da autoridade administrativa, nos casos previstos nesta Lei. 

Art. 496. A modificação introduzida, de oficio ou em conseqüência de decisão 
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no 
exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, 
quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. 

Seção II 
Modalidades de Lançamento 

Art. 497. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de 
terceiro, quando um ou outro, 	na forma da legislação tributária, presta à autoridade 
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. 

§ 1.0 A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a 
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e 
antes de notificado o lançamento. 

§ 2.°  Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de 
oficio pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. 

Art. 498. Antes de extinto o direito da Fazenda Pública Municipal, o lançamento, 
decorrente ou não de arbitramento, poderá ser efetuado ou revisto de oficio, quando: 

1 - o contribuinte ou o responsável não houver prestado declaração, ou a mesma 
apresentar-se inexata, por serem falsos ou errôneos os fatos consignados; 

II - tendo prestado declaração, o contribuinte ou o responsável deixar de atender 
satisfatoriamente, no prazo e formas legais, pedido de esclarecimento formulado pela autoridade 
competente; 

III - por omissão, erro, dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou de terceiros em 
beneficio daquele, tenha se baseado em dados cadastrais ou declarados que sejam falsos ou 
inexatos; 

IV - deva ser apreciado fato não conhecido ou não aprovado por ocasião do lançamento 
anterior; 

V - se comprovar que, no lançamento anterior ocorreu dolo, fraude, simulação ou falta 
funcional da autoridade que o efetuou ou omissão, pela mesma autoridade de ato ou formalidade 
essencial; 

VI - se verificar a superveniência de fatores ou provas irrecusáveis incidentes sobre os 
elementos que constituem cada lançamento. 
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CAPÍTULO III 
SUSPENSÃO 

Seção 1 
Disposições Gerais 

Art. 499. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 

1 - moratória; 
II - o depósito do seu montante integral ou penhora suficiente de bens; 
III - as reclamações, os recursos e as consultas, nos termos dos dispositivos legais 

reguladores do processo tributário fiscal; 
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. 

Seção 11 
Moratória 

Art. 500. O Município poderá conceder moratória, em caráter geral e individual, 
suspendendo a exigibilidade de créditos tributários e fiscais, mediante despacho do Prefeito, 
desde que autorizada em lei específica. 

Art. 501. A lei que conceder moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em 
caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos: 

1 - o prazo de duração do favor; 
II - as condições da concessão do favor em caráter individual; 
III - sendo caso: 

os créditos tributários e fiscais a que se aplica; 
o número de prestações e seus vencimentos, dentro do prazo a que se refere o inciso 1, 

podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa, para cada caso de 
concessão em caráter individual; 

as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiário no caso de concessão em caráter 
individual. 

Art. 502. A moratória abrange, tão-somente, os créditos tributários e fiscais constituídos à 
data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data 
por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. 

Parágrafo único. A moratória não será concedida nos casos de dolo, fraude ou simulação 
do sujeito passivo ou de terceiros em beneficio daquele. 
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CAPÍTULO IV 
EXTINÇÃO 

Seção 1 
Modalidades 

Art. 503. Extinguem o crédito tributário: 
1 - o pagamento; 
II - a compensação; 
III - a transação; 
IV - a remissão; 
V - a prescrição e a decadência; 
VI - a conversão de depósito em renda; 
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento; 
VIII - a consignação em pagamento; 
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita 

administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória; 
X - a decisão judicial passada em julgado. 

Seção II 
Cobrança e do Recolhimento 

Art. 504. A cobrança do crédito tributário e fiscal far-se-á: 
1 - para pagamento a boca do cofre; 
II - por procedimento amigável; 
III - mediante ação executiva. 
§ 1.0 A cobrança e o recolhimento do crédito tributário e fiscal far-se-ão pela forma e nos 

prazos fixados nesta lei. 
§ 2.°  O recolhimento do crédito tributário e fiscal poderá ser feito através de entidades 

públicas ou privadas, devidamente autorizadas pelo Secretário, responsável pela área fazendária. 

Art. 505. O crédito tributário e fiscal não quitado até o seu vencimento fica sujeito à 
incidência de: 

1 —juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, só cobrados a partir do 10  dia do 
exercício seguinte, até o limite de 24% (vinte e quatro por cento), quando serão contados da data do 
inadimplemento e calculados até a data do pagamento; 

II - multa moratória: 
de 1% (um por cento) do valor corrigido do crédito tributário, se recolhido dentro de 30 

(trinta) dias contados da data do vencimento; 
de 2% (dois por cento) do valor corrigido do crédito tributário, se recolhido após 30 

(trinta) e até 60 (sessenta) dias contados da data do vencimento; 
de 3% (três por cento) do valor corrigido do crédito tributário, se recolhido após 60 

(sessenta) e até 90 (noventa) dias contados da data do vencimento; 
de 5% (cinco por cento) do valor corrigido do crédito tributário, se recolhido após 90 

(noventa) e até 150 (cento e cinqüenta) dias contados da data do vencimento; 
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de 7% (sete por cento) do valor corrigido do crédito tributário, se recolhido após 150 
(cento e cinqüenta) e até 210 (duzentos e dez) dias contados da data do vencimento; 

de 9% (nove por cento) do valor corrigido do crédito tributário, se recolhido após 210 
(duzentos e dez) e até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados da data do vencimento; 

de 10% (dez por cento) do valor corrigido do crédito tributário, se recolhido após 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias contados da data do vencimento; 

III - correção monetária, calculada da data do vencimento do crédito tributário, até o 
efetivo pagamento, nos termos da Legislação Federal específica. 

Art. 506. Os Documentos de Arrecadação de Receitas Municipais - DARMs, referentes a 
créditos tributários e fiscais vencidos terão validade de 5 (cinco) dias, contados a partir da data 

de sua emissão. 

Art. 507. O Documento de Arrecadação de Receitas Municipais - DARMs, declarações e 
quaisquer outros documentos necessários ao cumprimento do disposto nesta Seção, obedecerão aos 
modelos aprovados pelo Secretário, responsável pela área fazendária. 

Seção III 
Parcelamento 

Art. 508. Poderá ser parcelado, a requerimento do contribuinte, o crédito tributário e 
fiscal, não quitado até o seu vencimento, que: 

1 - inscrito ou não em Dívida Ativa, ainda que ajuizada a sua cobrança, com ou sem 
trânsito em julgado; 

II - tenha sido objeto de notificação ou autuação; 
III - denunciado espontaneamente pelo contribuinte. 

Art. 509 . O parcelamento de crédito tributário e fiscal, quando ajuizado, deverá ser 
precedido do pagamento das custas e honorários advocatícios. 

Parágrafo único. Deferido o parcelamento, o Procurador Geral do Município autorizará 
a suspensão da ação de execução fiscal, enquanto estiver sendo cumprido o parcelamento. 

Art. 510. Fica atribuída, ao Secretário, responsável pela área fazendária, a competência 
para despachar os pedidos de parcelamento. 

Art. 511. O parcelamento poderá ser concedido, a critério da autoridade competente, eni 
até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, atualizadas segundo a variação da Unidade Fiscal do 
Município - UFM, ou outro índice que venha a substituí-Ia. 

Parágrafo único. O valor mínimo de cada parcela será equivalente a: 
1 - 25 (vinte e cinco) UFMs, em se tratando de contribuinte pessoa física; 
II - 50 (cinquenta) UFMs, em se tratando de contribuinte pessoa jurídica. 
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Art. 512. O valor de cada parcela, expresso em moeda corrente, corresponderá ao valor 
total do crédito, dividido pelo número de parcelas concedidas, sujeitando-se, ainda, à atualização, 
segundo a variação da Unidade Fiscal do Município - UFM, ou outro índice que venha a substituí-
la. 

Art. 513. A primeira parcela vencerá 5 (cinco) dias após a concessão do parcelamento e 
as demais no mesmo dia dos meses subseqüentes. 

Art. 514. Vencidas e não quitadas 3 (três) parcelas consecutivas, perderá o contribuinte 
os benefícios desta lei, sendo procedida, no caso de crédito não inscrito em Dívida Ativa, a 
inscrição do remanescente para cobrança judicial. 

§ 1.' Em se tratando de crédito já inscrito em Dívida Ativa, proceder-se-á a imediata 
cobrança judicial do remanescente. 

§ 2.0  Em se tratando de crédito cuja cobrança esteja ajuizada e suspensa, dar-se-á 
prosseguimento imediato à ação de execução fiscal. 

Art. 515. O pedido de parcelamento deverá ser formulado pelo sujeito passivo da 
obrigação tributária ou fiscal, após a assinatura do Termo de Reconhecimento de Dívida. 

Parágrafo único. A simples confissão da dívida, acompanhada do seu pedido de 
parcelamento, não configura denúncia espontânea. 

Art. 516. Tratando-se de parcelamento de crédito denunciado espontaneamente, 
referente a impostos cuja forma de lançamento seja por homologação ou declaração, esta deverá ser 
promovida pelo órgão competente após a quitação da última parcela. 

Seção IV 
Restituições 

Art. 517 - O Contribuinte tem direito, independentemente de prévio protesto, a restituição 
total ou parcial do crédito tributário e fiscal, seja qual for a modalidade de seu pagamento, nos 
seguintes casos: 

1 - cobrança ou pagamento espontâneo de crédito tributário e fiscal indevido ou maior que 
devido em face desta Lei, ou de natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador 

efetivamente ocorrido; 
II - erro na identificação do contribuinte, na determinação da alíquota aplicável, no 

cálculo do montante do crédito tributário e fiscal, ou na elaboração ou conferência de qualquer 
documento relativo ao pagamento; 

III - reforma, anulação, revogação, ou rescisão de decisão condenatória. 
Art. 518. A restituição total ou parcial do crédito tributário e fiscal da lugar a 

restituição, na mesma proporção dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as 
referentes a infrações de caráter formal, que não se devam reputar prejudicadas pela causa 
assecuratória da restituição. 

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em 
julgado da decisão definitiva que a determinar. 

149 	 C&z'udo  
PREFEITO 



1oI 

Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia 
Estado do Rio de Janeiro 

Gabinete do Prefeito 

Art. 519. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 
(cinco) anos, contados: 

1 - nas hipóteses previstas nos itens 1 e II do Art. 505 da data do recolhimento indevido; 
II - nas hipóteses previstas no item III do Art. 505, da data em que se tornar definitiva a 

decisão administrativa, ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, 
revogado ou rescindindo a decisão condenatória. 

Art. 520. Prescreve em 2 (dois ) anos a ação anulatória da decisão administrativà quê  
denegar a restituição. 

Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, 
recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao 
representante judicial da Fazenda Pública Municipal. 

Art. 521. Quando se tratar de crédito tributário e fiscal indevidamente arrecadado, por 
motivo de erro cometido pelo fisco, ou pelo contribuinte, e apurado pela autoridade competente, 
a restituição será feita de oficio, mediante determinação do Secretário, responsável pela área 
fazendária, em representação formulada pelo órgão fazendário e devidamente processada. 

Art. 522. A restituição de crédito tributário e fiscal, mediante requerimento do 
contribuinte ou apurada pelo órgão competente, ficará sujeita à atualização monetária, calculada 
a partir da data do recolhimento indevido. 

Art. 523. O pedido de restituição será indeferido se o requerente criar qualquer obstáculo 
ao exame de sua escrita ou documentos, quando isso se torne necessário a verificação da 
procedência da medida, ajuízo da administração. 

Art. 524. Atendendo à natureza e ao montante do crédito tributário e fiscal a ser 
restituído, poderá o Secretário, responsável pela área fazendária, determinar que a restituição se 
processe através da compensação de crédito. 

Seção V 
Compensação e da Transação 

Art. 525. O Secretário, responsável pela área fazendária, poderá: 

1 - autorizar a compensação de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do 
sujeito passivo contra a Fazenda Pública Municipal; 

II - propor a celebração, entre o Município e o sujeito passivo, mediante concessões 
mútuas, de transação para a terminação do litígio e conseqüente extinção de créditos tributários e 
fiscais. 
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Seção VI 
Remissão 

Art. 526. O Prefeito Municipal, por despacho fundamentado, poderá: 

1 - conceder remissão, total ou parcial, do crédito tributário e fiscal, condicionada à 
observância de pelo menos um dos seguintes requisitos 

comprovação de que a situação econômica do sujeito passivo não permite a liquidação 
de seu débito; 

constatação de erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto à matéria de 
fato; 

diminuta importância de crédito tributário e fiscal; 
considerações de eqüidade, em relação com as características pessoais ou materiais do 

caso; 
II - cancelar administrativamente, de oficio, o crédito tributário e fiscal, quando: 

estiver prescrito; 
o sujeito passivo houver falecido, deixando unicamente bens que, por força de lei, não 

sejam suscetíveis de execução; 
inscrito em dívida ativa, for de até 5 (cinco) U.F.Ms, tornando a cobrança ou 

execução antieconômica. 

Art. 527. A remissão não se aplica aos casos em que o sujeito passivo tenha agido com 
dolo, fraude ou simulação. 

Seção VII 
Decadência 

Art. 528. O direito da Fazenda Pública Municipal constituir o crédito tributário extingue-se 
após 5 (cinco) anos contados: 

1 - da data da ocorrência do fato gerador, quando se tratar de lançamento por 
homologação ou declaração; salvo nos casos de dolo, fraude ou simulação; 

II - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado; 

III - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal o 
lançamento anteriormente efetuado. 

Parágrafo único, O direito a que se refere este Art. 516 extingue-se definitivamente com 
o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do 
crédito tributário pela notificação, 	ao sujeito passivo, 	de qualquer medida preparatória 
indispensável ao lançamento. 

151 C1u1 ' :izbin/jo 
PFFEITo 



IRoDA 	
Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia 

Estado do Rio de Janeiro 
Gabinete do Prefeito 

Seção VIII 
Prescrição 

Art. 529. A ação para a cobrança de crédito tributário e fiscal prescreve em 5 (cinco) anos, 
contados: 

1 - da data da sua constituição definitiva; 
II - do término do exercício dentro do qual aqueles se tornarem devidos, no caso de 

lançamento direto. 

Art. 530. Interrômpe-se a prescrição da Dívida Fiscal: 

1 - pela confissão e parcelamento do débito, por parte do devedor; 
II - por qualquer intimação ou notificação feita a contribuinte, por repartição ou 

funcionário fiscal, para pagar a dívida; 
III - pela concessão de prazos especiais para esse fim; 
IV - pelo despacho que ordenou a citação judicial do responsável para efetuar á 

pagamento; 
V - pela apresentação do documento comprobatório da dívida, em juízo de inventário ou 

concurso de credores. 
§ 1.0 O prazo da prescrição interrompido pela confissão e parcelamento da dívida ativa 

fiscal recomeça a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado. 
§ 2.°  Enquanto não for localizado o devedor ou encontra do bens sobre os quais possa 

recair a penhora, não correrá o prazo de prescrição. 

Art. 531. A inscrição, de créditos tributários e não-tributários, na Dívida Ativa da 
Fazenda Pública Municipal, suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 
(cento e oitenta) dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele 
prazo. 

CAPÍTULO V 
EXCLUSÃO 

Seção 1 
Disposições Gerais 

Art. 532. Excluem o crédito tributário: 
I — aisenção; 
II - a anistia. 

Art. 533. A isenção e a anistia, quando não concedidas em caráter geral, são efetivadas, 
em cada caso, por despacho do Secretário, responsável pela área fazendária, em requerimento 
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com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos 
requisitos previsto em lei para a sua concessão. 

Seção II 
Isenção 

Art. 534. A isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos 
exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua 
duração. 

Art. 535. A isenção não será extensiva: 

1 - às taxas; 
II - às contribuições de melhoria; 
III - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. 

Art. 536. Estão isentos do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, desde 
que requeridos até a data de 30 de abril do ano corrente: 
1 - os imóveis cedidos ao Município a qualquer título, desde que o contrato estabeleça o 
repasse do ônus tributário, observado o §2° deste artigo; 

II - os imóveis de propriedade das pessoas jurídicas de direito público externo, quando 
destinados ao uso de sua missão diplomática ou consular; 

III - os imóveis utilizados para instalação de sociedade desportiva, cuja finalidade principal 
consista em proporcionar meios de desenvolvimento da cultura fisica de seus associados, 
sem fins lucrativos, os ocupados por associações profissionais e associações de moradores, 
bem como pelas federações e confederações das entidades referidas neste inciso, excetuados 
os que vendam pules ou talões de apostas e ainda aqueles cujo valor de mercado do título 
patrimonial ou de direito de uso seja superior a vinte salários mínimos; 

IV - os imóveis de interesse histórico, cultural ou ecológico, ou de preservação paisagística e 
ambiental, assim reconhecidos pelo órgão municipal ou estadual competente, com 
observância da legislação específica, respeitadas as características do prédio, desde que sua 
preservação esteja atestada por órgão competente, na forma de regulamento próprio; 

V - As áreas que constituam reserva florestal, definida pelo Poder Público e as áreas com 
mais de dez mil metros quadrados efetivamente ocupadas por florestas; 

VI - os imóveis ou partes de imóveis utilizados como teatro; 

VII - pelo prazo de 5 (cinco) anos, a partir do seu efetivo funcionamento, os 
estabelecimentos hoteleiros que vierem a ser instalados no Município; 

VIII - o único imóvel de propriedade de ex-combatente brasileiro da Segunda Guerra 
Mundial, assim considerado o que tenha participado de operações bélicas como integrante 
do Exército, da Aeronáutica, da Marinha de Guerra ou da Marinha Mercante, inclusive o de 
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que seja promitente comprador, cessionário ou usufrutuário vitalício, enquanto nele residir, 
mantendo-se a isenção ainda que o titular venha a falecer, desde que a unidade continue 
servindo de residência à viúva e/ou ao filho menor ou inválido, corno também à concubina 
que com ele tenha vivido pelo prazo mínimo de três anos seguidos, ou que seja reconhecida 
como dependente regularmente inscrita perante o órgão previdenciário a que esteve 
vinculado o titular; 

IX - os imóveis utilizados exclusivamente corno museus e aqueles ocupados por instituições 
de educação artística e cultural sem fins lucrativos, declaradas de utilidade pública em lei 
específica federal, estadual ou municipal; 

X - qualquer cidadão, com renda familiar mensal de até dois salários mínimos, titular 
exclusivo de um único imóvel, utilizado para sua residência, com área de até 80,00m2  
(oitenta metros quadrados). 

XI - as casas paroquiais e/ou construções anexas situadas nos mesmos terrenos dos templos, 
diretamente relacionadas às atividades religiosas ou à prestação de serviços sociais. 

§10. A isenção a que se refere o inciso VII deste artigo, com referência ao imposto 
territorial, recairá apenas sobre os dois exercícios subseqüentes àquele em que for concedida 
a licença para construção. 

§2°. Na hipótese do inciso 1, a isenção prevalecerá a partir do mês seguinte ao da ocorrência 
do fato mencionado e será suspensa no exercício posterior ao da rescisão ou do término do 
contrato de cessão, exceto se o IPTU integral já tenha sido quitado pelo titular, hipótese em 
que a isenção prevalecerá a partir do ano seguinte. 

§3°. A isenção a que se refere o inciso VIII deste artigo, somente poderá beneficiar a viúva 
enquanto o imóvel estiver inscrito no competente registro imobiliário, em nome do titular ou 
no de seu espólio, ou, ainda, integralmente em nome dela para transmissão decorreiite d 
sentença judicial proferida em processo de inventário ou de arrolamento. 

§40. A isenção de que trata o inciso VIII deste artigo somente poderá beneficiar à concubina 
enquanto o imóvel estiver inscrito no competente registro imobiliário, em nome do titular ou 
no de seu espólio, vedada a continuidade do beneficio após ter sido o imóvel alienado a 
terceiros, ou partilhado entre herdeiros e/ou sucessores a qualquer título. 

§5°. No caso do inciso VIII deste artigo, ocorrendo o divórcio ou a separação legal do titular 
e sua mulher, cessará o beneficio da isenção, na hipótese de o imóvel vir a ser partilhado em 
inventário, resultando caber definitivamente à titularidade dela. 

§60. Na hipótese do §5°, é reservado ao ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, nos 
termos definidos neste artigo, requerer por uma única vez o beneficio da isenção para incidir 
sobre outro imóvel de sua propriedade comprovada, desde que nele venha a fixar residência. 
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§7°. Persiste com o direito à isenção de que trata o inciso X o filho menor, que, após o 
falecimento do titular do imóvel, continue nele residindo, tenha renda mensal inferior ou 
igual a dois salários mínimos e não seja titular de outro imóvel. 

§8°. A isenção tributária de que trata o inciso X fica estendida ao deficiente físico que, pof 
esta razão, receba beneficio de 2(dois) salários mínimos de qualquer instituto de 
previdência, desde que possua apenas um imóvel e este seja a sua residência. 

As isenções previstas neste artigo condicionam-se ao seu reconhecimento pela 
Secretaria Municipal de Fazenda, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. 

As isenções previstas neste artigo serão concedidas pelo prazo de 03(três) anos e até 
30(trinta) de abril do terceiro ano, devendo o beneficiário protocolar o pedido de renovação. 

O beneficiário das isenções previstas neste artigo é obrigado a comunicar à Prefeitura, 
no prazo de 30(trinta) dias, qualquer ocorrência que possa implicar no cancelamento do 
beneficio. 

A Prefeitura pode, a qualquer tempo, cancelar isenções, quando caracterizada a 
insubsistência das razões que a determinaram. 

O não pagamento das taxas e contribuição de melhoria referente ao imóvel, pelo 
beneficiário de isenção do imposto territorial urbano, importará na suspensão do benefício, 
restabelecendo-se seu direito após o pagamento das mesmas. 

Seção III 
Anistia 

Art. 537. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à 
vigência da lei que a concede, não se aplicando: 

1 - aos atos praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por 
terceiro em beneficio daquele; 

II - às infrações resultantes de procedimento ardiloso entre duas ou mais pessoas físicas 
ou jurídicas. 

Art. 538. A anistia pode ser concedida: 
1 - em caráter geral; 
II - limitadamente: 

às infrações da legislação relativa a determinado tributo; 
às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante,  

conjugadas ou não com penalidades de outra natureza; 
sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder. 
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TÍTULO IV 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

CAPÍTULO 1 
FISCALIZAÇÃO 

Art. 539. Todas as funções referentes a cadastrarnento, cobrança, recolhimento, 
restituição e fiscalização de tributos municipais, aplicação de sanções por infração de disposições 
desta lei, bem como as medidas de prevenção e repressão às fraudes, serão exercidas pelos órgãos 
fazendários e repartições a eles subordinados, segundo as suas atribuições. 

Art. 540. Os órgãos incumbidos da cobrança e fiscalização dos tributos municipais, sem 
prejuízo do rigor e vigilância indispensáveis ao bom desempenho de suas atividades, darão 
assistência aos contribuintes sobre a interpretação e fiel observância das leis fiscais. 

Art. 541. Os órgãos fazendários farão imprimir , distribuir ou autorizar a confecção e 
comercialização de modelos de declarações e de documentos que devam ser preenchidos 
obrigatoriamente pelos contribuintes para o efeito de fiscalização, lançamento, cobrança e 
recolhimento de tributos e preços públicos municipais. 

Art. 542. A aplicação da Legislação Tributária será privativa das Autoridades Fiscais. 

Art. 543. São Autoridades Fiscais: 
1 - o Prefeito; 
II - o Secretário, responsável pela área fazendária; 
III - os Diretores e os Chefes de órgãos de Fiscalização; 
IV - Os Agentes, da Secretaria, responsável pela área fazendária, incumbidos da 

Fiscalização dos Tributos Municipais. 

Art. 544. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à Autoridade Fiscal todas as 
informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros: 

1 - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício; 
II - os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras; 
III - as empresas de administração de bens; 
iv - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 
V - os inventariantes; 
VI - os síndicos, comissários e liquidatários; 
VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a Autoridade Fiscal determinar. 
Parágrafo único. A obrigação prevista neste Art. 532 não abrange a prestação de 

informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar 
segredo em razão de cargo, oficio, função, ministério, atividade ou profissão. 

Art. 545. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, para 
qualquer fim, por parte da Fazenda Pública Municipal ou de seus funcionários, de qualquer 
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informação, obtida em razão do ofício, sobre a situação econômica ou financeira dos sujeitos 
passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades. 

Art. 546. A Fazenda Pública Municipal permutará elementos de natureza fiscal com as 
Fazendas Federal e Estadual, na forma a ser estabelecida em convênio entre elas celebrado, ou 
independentemente deste ato, sempre que solicitada. 

Art. 547. No caso de desacato ou de embaraço ao exercício de suas funções ou quando 
seja necessária a efetivação de medidas acauteladoras no interesse do fisco, ainda que não 
configure fato definido como crime, a Autoridade Fiscal poderá, pessoalmente ou através das 
repartições a que pertencerem, requisitar o auxílio de força policial. 

Art. 548. Os empresários ou responsáveis por casas, estabelecimentos, locais ou 
empresas de diversões franquearão os seus salões de exibição ou locais de espetáculos, bilheterias 
e demais dependências, à Autoridade Fiscal, desde que, portadora de documento de identificação; 
esteja no exercício regular de sua função. 

CAPÍTULO II 
DÍVIDA ATIVA 

Art. 549. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal os créditos de natureza 
tributária ou não-tributária, regularmente inscritos na repartição administrativa competente, 
depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, por lei ou por decisão final proferida em 
processo regular. 

§ 1.0 A inscrição far-se-á, após o exercício, quando se tratar de tributos lançados por 
exercício, e, nos demais casos, a inscrição será feita após o vencimento dos prazos previstos para 
pagamento, sem prejuízo dos acréscimos legais e moratórios. 

§ 2.°  A inscrição do débito não poderá ser feita na Dívida Ativa enquanto não forem 
decidido definitivamente a reclamação, o recurso ou o pedido de reconsideração. 

§ 3.0  Ao contribuinte não poderá ser negada certidão negativa de débito ou de quitação, 
desde que garantido o débito fiscal questionado, através de caução do seu valor, em espécie. 

Art. 550. São de natureza tributária os créditos provenientes de obrigações legais 
relativas à tributos e respectivos adicionais e multas. 

Art. 551. São de natureza não-tributária os demais, créditos decorrentes de obrigações, 
de qualquer origem ou modalidade, exceto as tributárias, devidas à Fazenda Pública Municipal. 

Art. 552. Os créditos da Fazenda Pública Municipal, de natureza tributária ou não 
tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas 
rubricas orçamentárias. 

Parágrafo único. Os créditos da Fazenda Pública Municipal, de natureza tributária ou não 
tributária, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 
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legislação própria, como dívida ativa, em registro próprio, depois de efetuado o controle 
administrativo de sua legalidade e de apurada a sua liquidez e a sua certeza. 

Art. 553. A DAFAM - Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal é constituída pela: 
1 - DAT - Dívida Ativa Tributária; 
II - DNT - Dívida Ativa Não Tributária. 
§ 1.0 A DAT - Dívida Ativa Tributária é constituída pelos créditos da Fazenda Pública 

Municipal, de natureza tributária, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, inscritos, na 
forma da legislação própria, como dívida ativa, em registro próprio, depois de efetuado o controle 
administrativo de sua legalidade e de apurada a sua liquidez e a sua certeza. 

§ 2.°  A DNT - Dívida Ativa Não Tributária é constituída pelos créditos da Fazenda Pública 
Municipal, de natureza não tributária, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, inscritos, 
na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, depois de efetuado o 
controle administrativo de sua legalidade e de apurada a sua liquidez e a sua certeza. 

CAPÍTULO III 
DAT - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 

Art. 554. A DAT - Dívida Ativa Tributária, constituída pelos créditos da Fazenda Pública 
Municipal, de natureza tributária, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, 
depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em 
processo regular, é a proveniente: 

1 - de obrigação legal relativa a tributos; 
II - dos respectivos adicionais sobre obrigação legal relativa a tributos. 
§ 1.0 A obrigação legal relativa a tributos é a obrigação de pagar: 
1 - tributo; 
II - penalidade pecuniária tributária. 
§ 2.0  Os respectivos adicionais sobre obrigação legal relativa a tributos são: 
1 - atualização monetária; 
II -multa; 
III - multa de mora; 
IV —juros de mora. 
Art. 555. A DAT - Dívida Ativa Tributária, regularmente inscrita, goza da presunção de 

certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

Art. 556. Fórmula de apuração da DAT - Dívida Ativa Tributária: 

DAT = (CFP-I-T)1  

DAT = (CFP-I-T)1 + (...) + (CFP-I-T)1  

LEGENDA 	1 DESCRIÇAO 
DAT 	 1 Dívida Ativa Tributária  
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CFP-I-T Crédito da Fazenda Pública, de Natureza Tributária, Exigível 
Após Vencimento, Inscrito em Dívida Ativa 
Somatório 

N Número Natural 

Art. 557. Fórmula da composição da DAT - Dívida Ativa Tributária: 

DAT = (PT + PPP + AD) 

AD= (AM + MT+MM+JM) 

DAT = (PT +PPP + AM + MT + MM + JM) 

LEGENDA DESCRIÇÃO 
DAT Dívida Ativa Tributária 
PT Pagamento de Tributo 

PPP Pagamento de Penalidade Pecuniária 
AD Adicionais 
AM Atualização Monetária 
MT Multa 
MM Multa de Mora 
JM Juros de Mora 

CAPÍTULO IV 
DNT - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 

Art. 558. A DNT - Dívida Ativa Não Tributária, constituída pelos créditos da Fazenda 
Pública Municipal, de natureza não tributária, é a proveniente: 

1 - de obrigação legal não relativa a tributos; 
II - dos respectivos adicionais sobre obrigação legal não relativa a tributos. 
§ 1.0 A obrigação legal não relativa a tributos é a obrigação de pagar: 
1 - contribuições estabelecidas em lei; 
II - multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias; 
III - foros, laudêmios, alugueis ou preços de ocupação; 
IV - custas processuais; 
V - preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos; 
VI - indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente 

julgados; 
VII - créditos, não tributários, decorrentes de obrigações em moeda estrangeira; 
VIII - sub-rogação de hipoteca, de fiança, de aval ou de outra garantia; 
IX - contratos em geral; 
X - outras obrigações legais, que não as tributárias; 
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§ 2.° Os respectivos adicionais sobre obrigação legal não relativa a tributos são: 
1 - atualização monetária; 
II - multa; 
III - multa de mora; 
IV —juros de mora; 
V - Demais adicionais. 

Art. 559. A DNT - Dívida Ativa Não Tributária, regularmente inscrita, goza da presunção 
de certeza e liquidez. 

Parágrafo único. A presunção de certeza e liquidez da DNT - Dívida Ativa Não 
Tributária é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a 
quem aproveite. 

Art. 560. Fórmula de apuração da DNT - Dívida Ativa Não Tributária: 

11 
DNT = (CFP-I-NT) 

DNT = (CFP-I-NT)1 + (...) + (CFP-I-NT)11  

LEGENDA DESCRIÇÃO 
DNT 

- 
	 Dívida Ativa Não Tributária 

CFP-I-NT Crédito da Fazenda Pública, de Natureza Não Tributária, 
Exigível Após Vencimento, Inscrito em Dívida Ativa 

Somatório 
Número Natural 

Art. 561. Fórmula da composição da DNT - Dívida Ativa Não Tributária: 

DNT = (OLNT + AD) 

AD=(AM+ MT+MM+JM+DA) 

DNT = (OLNT + AM + MT + MM + JM + DA) 

LEGENDA DESCRIÇÃO 
DNT Dívida Ativa Não Tributária 

OLNT Obrigação Legal Não Tributária 
AD Adicionais sobre Obrigação Legal Não Tributária 
AM Atualização Monetária 
MT Multa 
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MM Multa de Mora 
JM Juros de Mora 
DA Demais Adicionais 

CAPÍTULO V 
TIDA-T - TERMO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 

Art. 562. O TIDA-T - Termo de Inscrição da Dívida Ativa Tributária: 
1 - deverá ser autenticado pelo responsável pelo órgão de Dívida Ativa; 
II - indicará obrigatoriamente: 

o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que 
possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; 	 - 

a quantia devida e a metodologia de cálculo dos juros de mora acrescidos; 
a origem, a natureza e a fundamentação legal do crédito tributário; 
a data em que foi inscrita; 
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. 

§ 1.0 O TIDA-T - Termo de Inscrição da Dívida Ativa Tributária será preparado e 
numerado por processo eletrônico. 

§ 2.0  O modelo do TIDA-T - Termo de Inscrição da Dívida Ativa Tributária será instituido 
através de portaria pela autoridade competente. 

CAPÍTULO VI 
LRDA-T - LIVRO DE REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 

Art. 563. O LRDA-T - Livro de Registro da Dívida Ativa Tributária: 
I - é de uso obrigatório para escriturar os TIDA-Ts - Termos de Inscrição da Dívida Ativa 

Tributária: 
II - será escriturado, anualmente, em linhas e em folhas numeradas, eletronicamente, em 

ordem crescente; 
III - indicará obrigatoriamente: 

o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis; 
a quantia devida; 
o número do registro, numerado, por linhas em folhas, eletronicamente, em ordem 

crescente; 
a data e o número da folha do registro da inscrição; 
o número do livro, bem como o exercício a que se refere; 

IV - deverá ser autenticado pelo responsável pelo Órgão de Dívida Ativa. 
§ 1.0 O LRDA-T - Livro de Registro da Dívida Ativa Tributária será, escriturado e 

numerado por processo eletrônico. 
§ 2.° O modelo do LRDA-T - Livro de Registro da Dívida Ativa Tributária será instituido 

através de portaria pela autoridade competente. 
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CAPÍTULO VII 
CDA-T - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 

Art. 564. A CDA-T - Certidão de Dívida Ativa Tributária: 

1 - deverá ser autenticada pelo responsável pelo Órgão de Dívida Ativa; 
II - indicará obrigatoriamente: 

o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que 
possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; 

a quantia devida e a metodologia de cálculo dos juros de mora acrescidos; 
a origem, a natureza e a fundamentação legal do crédito tributário; 
a data em que foi inscrita; 
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito; 
a indicação do livro e da folha da inscrição. 

§ 1.0 A CDA-T - Certidão de Dívida Ativa Tributária será preparado e numerado por 
processo eletrônico. 

§ 2.° O modelo da CDA-T - Certidão de Dívida Ativa Tributária será instituido através de 
portaria pela autoridade competente. 

CAPÍTULO VIII 
TIDA-NT—TERMO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 

Art. 565. O TIDA-NT - Termo de inscrição da Dívida Ativa Não Tributária deverá 
conter: 

1 - O nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou a 
residência de um e de outros; 

II - O VOD - Valor Originário da Dívida; 
III - O TI - Termo Inicial; 
IV - A metodologia de cálculo: 

dos JM - Juros de Mora; 
dos DE - Demais Encargos previstos em lei ou contrato; 

V - A origem, a natureza e a fundamentação legal ou contratual da dívida; 
VI - a indicação, se for o caso, de estar à dívida sujeita à AM - Atualização Monetária, 

bem como o respectivo fundamento legal e o TI - Termo Inicial para o cálculo; 
VII - a data e o NI - Número da Inscrição, no registro de dívida ativa; 
VIII - o NPA - Número do Processo Administrativo ou do AI —Auto de Infração, se neles 

estiver apurado o valor da dívida. 
§ 1.0 O TIDA-NT - Termo de Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária será preparado e 

numerado por processo eletrônico. 
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§ 2.° O modelo do TIDA-NT Termo de Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária será 
instituido através de portaria pela autoridade competente. 

CAPÍTULO IX 
LRDA-NT - LIVRO DE REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 

Art. 566. O LRDA-NT - Livro de Registro da Dívida Ativa Não Tributária: 
i - é de uso obrigatório para escriturar os TIDA-NTs - Termos de Inscrição da Dívida 

Ativa Não Tributária: 
II - será escriturado, anualmente, em linhas e em folhas numeradas, eletronicamente, em 

ordem crescente; 
III - indicará obrigatoriamente: 

o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis; 
o valor originário; 
o número do registro, numerado, por linhas em folhas, eletronicamente, em ordem 

crescente; 
a data e o número da folha do registro da inscrição; 
o número do livro, bem como o exercício a que se refere; 

IV - deverá ser autenticado pelo responsável pelo órgão de Dívida Ativa. 
§ 1.0 O LRDA-NT - Livro de Registro da Dívida Ativa Não Tributária será preparado e 

numerado por processo eletrônico. 
§ 2.° O modelo do LRDA-NT - Livro de Registro da Dívida Ativa Não Tributária será 

instituido através de portaria pela autoridade competente. 

CAPÍTULO X 
CDA-NT - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 

Art. 567. A CDA-NT - Certidão de Dívida Ativa Não Tributária deverá conter: 
1 - O nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou a 

residência de um e de outros; 
II - O VOD - Valor Originário da Dívida; 
III - O TI - Termo Inicial; 
IV - A metodologia de cálculo: 

dos JM - Juros de Mora; 
dos DE - Demais Encargos previstos em lei ou contrato; 

V - A origem, a natureza e a fundamentação legal ou contratual da dívida; 
VI - a indicação, se for o caso, de estar à dívida sujeita à AM - Atualização Monetária, 

bem como o respectivo fundamento legal e o TI - Termo Inicial para o cálculo; 
VII - a data e o NI - Número da Inscrição, no registro de dívida ativa; 
VIII - o NPA - Número do Processo Administrativo ou do AI —Auto de Infração, se neles 

estiver apurado o valor da dívida. 
§ 1.0 A CDA-NT - Certidão de Dívida Ativa Não Tributária será preparado e numerado 

por processo eletrônico. 
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2.° O modelo da CDA-NT - Certidão de Dívida Ativa Não Tributária será instituida 
através de portaria pela autoridade competente. 

§ 3o A CDA-NT - Certidão de Dívida Ativa Não Tributária será autenticada pelo 
responsável pelo órgão de Dívida Ativa. 

§ 4.° A CDA-NT - Certidão de Dívida Ativa Não Tributária poderá substituir o TIDA-NT 
- Termo de Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária. 

§ 5.° Até a decisão de primeira instância, a CDA-NT - Certidão de Dívida Ativa Não 
Tributária poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para 
embargos. 

CAPÍTULO XI 
NULIDADE DA INSCRIÇÃO E DO PROCESSO DE COBRANÇA 

DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 

Art. 568. São causas de nulidade da inscrição na DAT - Dívida Ativa Tributária e, por 
conseguinte, também, do PC-DAT - Processo de Cobrança da Dívida Ativa Tributária, a omissão, 
no TIDA-T - Termo de Inscrição da Dívida Ativa Tributária: 

1 - Da autenticação do responsável pelo órgão de Dívida Ativa; 
II - da indicação: 

do nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis; 
da quantia devida e da metodologia de cálculo dos juros de mora acrescidos; 
da origem, da natureza e da fundamentação legal dó crédito tributário; 
da data de inscrição da DAT - Dívida Ativa Tributária; 
havendo, do número do processo administrativo que originou o crédito tributário. 

Art. 569. São causas de nulidade da inscrição na DAT - Dívida Ativa Tributária e, por 
conseqüência, também, do PC-DAT - Processo de Cobrança da Dívida Ativa Tributária, o erro, no 
TIDA-T - Termo de Inscrição da Dívida Ativa Tributária: 

1 - na autenticação do responsável pelo órgão de Dívida Ativa; 
II - na indicação: 

do nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis; 
da quantia devida e da metodologia de cálculo dos juros de mora acrescidos; 
da origem, da natureza e da fundamentação legal do crédito tributário; 
da data de inscrição da DAT - Dívida Ativa Tributária; 
havendo, do número do processo administrativo que originou o crédito tributário. 

Art. 570. São causas de nulidade da inscrição na DAT - Dívida Ativa Tributária e, por 
conseguinte, também, do PC-DAT - Processo de Cobrança da Dívida Ativa Tributária, a omissão, 
na CDA-T - Certidão de Dívida Ativa Tributária: 

1 - Da autenticação do responsável pelo Órgão de Dívida Ativa; 
II - da indicação: 

do nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis; 
da quantia devida e da metodologia de cálculo dos juros de mora acrescidos; 
da origem, da natureza e da fundamentação legal do crédito tributário; 
da data de inscrição da DAT - Dívida Ativa Tributária; 
havendo, do número do processo administrativo que originou o crédito tributário; 
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f) da indicação do livro e da folha da inscrição da DAT - Dívida Ativa Tributária. 

Art. 571. São causas de nulidade da inscrição na DAT - Dívida Ativa Tributária e, por 
conseqüência, também, do PC-DAT - Processo de Cobrança da Dívida Ativa Tributária, o erro, na 
CDA-T - Certidão de Dívida Ativa Tributária: 

1 - na autenticação do responsável pelo órgão de Dívida Ativa; 
II - na indicação: 

do nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis; 
da quantia devida e da metodologia de cálculo dos juros de mora acrescidos; 
da origem, da natureza e da fundamentação legal do crédito tributário; 
da data de inscrição da DAT - Dívida Ativa Tributária; 
havendo, do número do processo administrativo que originou o crédito tributário; 
da indicação do livro e da folha da inscrição da DAT - Dívida Ativa Tributária. 

Art. 572. A nulidade da inscrição e do processo de cobrança da DAT - Dívida Ativa 
Tributária poderá ser sanada antes de proferida a decisão de primeira instância judicial, mediante 
substituição da CDA-T - Certidão de Dívida Ativa Tributária nula, devolvido ao sujeito passivo, 
acusado ou interessado, o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. 

§ 1.0 Depois de proferida a decisão de primeira instância judicial, a CDA-T - Certidão de 
Dívida Ativa Tributária não mais poderá ser substituída. 

§ 2.° A anulação da inscrição e do processo de cobrança da DAT - Dívida Ativa Tributária, 
não, necessariamente, implica cancelamento do crédito tributário. 

§ 3° Estando, ainda, dentro do prazo prescricional, pode a Fazenda Pública Municipal, 
novamente, inscrever o crédito tributário na DAT - Dívida Ativa Tributária, lavrando, desta vez, 
corretamente, o TIDA-T - Termo de Inscrição em Dívida Ativa Tributária e a CDA-T - Certidão de 
Dívida Ativa Tributária, abrindo, assim, novo processo de cobrança da DAT - Dívida Ativa 
Tributária. 

CAPÍTULO XII 
PAD - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INSCRIÇÃO 

DA DAFAM - DÍVIDA ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

Art. 573. O PAD - Processo Administrativo de Inscrição de Dívida Ativa da Fazenda 
Pública Municipal deverá ser mantido no órgão responsável pela Dívida Ativa. 

§ 1.0 Havendo requisição pelas partes, pelo juiz ou pelo ministério público, serão extraídas 
cópias autenticadas ou certidões do PAD - Processo Administrativo de Inscrição de Dívida Ativa da 
Fazenda Pública Municipal. 

§ 2.° Mediante requisição do Juiz à repartição competente, com dia e hora previarnente 
marcados, poderá o PAD - Processo Administrativo de Inscrição de Dívida Ativa da Fazenda 
Pública Municipal ser exibido na sede do juízo, pelo funcionário para esse fim designado, lavrando 
o serventuário termo da ocorrência, com indicação, se for o caso, das peças a serem trasladadas. 

Art. 574. O PAD - Processo Administrativo de Inscrição de Dívida Ativa da Fazenda 
Pública Municipal será: 

1 - Aberto pelo responsável pelo órgão de Dívida Ativa; 
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II - Preparado e numerado por processo eletrônico; 
III - Formado, cronologicamente, pelo MACAL - Mapa de Controle Administrativo da 

Legalidade, pelo MALIC - Mapa de Apuração da Liquidez e da Certeza, pelo TIDA - Termo de 
Inscrição de Dívida Ativa e pela CDA - Certidão de Dívida Ativa. 

CAPÍTULO XIII 
CAL-T - CONTROLE ADMINISTRATIVO DA LEGALIDADE DO CRÉDITO DA 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE NATUREZA TRIBUTÁRIA 

Art. 575 . Para o Municínio estabelecer CAL-T - Controle Administrativo da Legalidade 
dos Tributos Vencidos, objetivando a ALIC —Apuração Administrativa de sua Liquidez e Certeza, 
com a Finalidade de inscrevê-lo na DAT - Dívida Ativa Tributária, deverá efetuar 5 (cinco) SALs - 
Subcontroles Administrativos da Legalidade. 

Art. 576. O 10  (primeiro) SAL - Subcontrole Administrativo da Legalidade é o 
Subcontrole do Princípio da Privatividade. 

§ l.° O Subcontroie do Princípio da Privatividade é a Verificação da Titularidade da 
Competência Tributária. 

§ 2.° A Verificação da 'l'ituiaridade da Competência Tributária é a constatação se o 
Município, como a Pessoa Política Titular da Competência Tributária Privativa, está Cobrando um 
dos Tributos: IPTU, ITB1, ISSQN, Taxa de Poder de Polícia da Competência Municipal, Taxa de 
Serviço Público Específico ou Divisível da Competência Municipal, ou Contribuição de Melhoria. 

Art. 577. O 2°  (segundo) SAL - Subcontrole Administrativo da Legalidade é o 
Subcontrole do Princípio da Privatividade. 

§ 1.° O Subcontrole do Princípio da Facultatividade é a Verificação do Exercício da 
Competência Tributária. 

§ 2.° A Verificação Exercício da Competência Tributária é a constatação se o Município, 
como a Pessoa Política Titular da Competência Tributária Privativa, editou Lei instituindo um dos 
Tributos: IPTU, ITBI, ISSQN, Taxa de Poder de Polícia da Competência Municipal, Taxa de' 
Serviço Público Específico ou Divisível da Competência Municipal, ou Contribuição de Melhoria. 

Art. 578. O 30  (terceiro) SAL - Subcontrole Administrativo da Legalidade é o Subcontrole 
do Princípio da Permissividade. 

§ 1.0 O Subcontrole do Princípio da Permissividade é a Verificação da Imunidade e das 
Vedações Tributárias. 

§ 2.° A Verificação da Imunidade Tributária é a constatação se o sujeito passivo, além de 
apresentar o perfil, atende às exigências legais para gozar do benefício constitucional. 

§ 3•0 A Verificação das Vedações Tributárias é a constatação se na constituição do crédito 
tributário, foram observados os Princípios da Reserva Legal, da Igualdade Tributária, da 
Anterioridade, da Anualidade e da Não-Utilização do Tributo com Efeito de Confisco. 

Art. 579. O 40  (quarto) SAL - Subcontrole Administrativo da Legalidade é o Subcontrole 
do Princípio da Executoriedade. 
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§ 1.0 O Subcontrole do Princípio da Executoriedade é a Verificação da Norma 
Constitucional de Competência Tributária e da Regra Infraconstitucional de Capacidade Tributária. 

§ 2.° A Verificação da Norma Constitucional de Competência Tributária e da Regra 
Infraconstitucional de Capacidade Tributária é a constatação se o Fato Gerador, a Hipótese de 
Incidência, o Sujeito Passivo, a Base de Cálculo e a Alíquota são compatíveis com o tributo, 
estabelecendo consistências com a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional, 
Legislação Federal, a Lei Orgânica do Município e a Legislação Tributária Municipal. 

Art. 580. O 5°  (quinto) SAL - Subcontrole Administrativo da Legalidade é o Subcontrole 
do Princípio da Exigibilidade. 

§ 1.0 O Subcontrole do Princípio da Exigibilidade é a Verificação da Regra 
Infraconstitucional de Análise de Crédito Tributário. 

§ 2.° A Verificação da Regra Infraconstitucional de Análise de Crédito Tributário é a 
constatação se a Exigibilidade do Crédito Tributário não está: 

1 - Suspensa, pesquisando a existência de moratória, de depósito do seu montante integral, 
de reclamações e de recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, 
de concessão de medida liminar em mandado de segurança, de concessão de medida liminar ou de 
tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial e de parcelamento; 

II - Extinta, pesquisando a existência de pagamento, de compensação, de transação, de 
remissão, de prescrição, de decadência, de conversão de depósito em renda, de pagamento 
antecipado e de homologação do lançamento, de consignação em pagamento, de decisão 
administrativa irreformável, de decisão judicial passada em julgado e de dação ern pagamento em 
bens imóveis; 

III - Excluída, pesquisando a existência de isenção e de anistia. 

Art. 581. O CAL-T - Controle Administrativo da Legalidade de Tributo Vencido deverá 
ser efetuado através do MACAL-T - Mapa de Controle Administrativo da Legalidade Tributária. 

§ 1.0 O MACAL-T - Mapa de Controle Administrativo da Legalidade Tributária será 
preparado e numerado por processo eletrônico. 

§ 2.° O modelo do MACAL-T - Mapa de Controle Administrativo da Legalidade 
Tributária é o constante no anexo VII desta Lei. 

§ 3•0 o MACAL-T - Mapa de Controle Administrativo da Legalidade Tributária será 
autenticado pelo responsável pelo órgão de Dívida Ativa. 

CAPÍTULO XIV 
ALIC-T - APURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA LIQUIDEZ E DA CERTEZA DO 

CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE NATUREZA TRIBUTÁRIA 

Art. 582. Para o Município estabelecer ALIC-T - Apuração Administrativa da Liquidez e 
da Certeza dos Tributos Vencidos, com a Finalidade de inscrevê-lo na DAT - Dívida Ativa 
Tributária, deverá efetuar 6 (seis) SALICs - Sub-apurações Administrativas da Certeza e da 
Liquidez. 

Art. 583. A la  (primeira) SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez 
é a SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da Base de Cálculo. 
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Parágrafo único. A SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da 
Base de Cálculo é a Verificação da sua Fundamentação Legal e da sua Metodologia de Apuração. 

Art. 584. A 2a (segunda) SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez 
é a SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da Alíquota. 

Parágrafo único. A SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da 
Alíquota é a Verificação da sua Fundamentação Legal e da sua Metodologia de Apuração. 

Art. 585. A 3a (terceira) SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez é 
a SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da Atualização Monetária. 

Parágrafo único. A SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da 
Atualização Monetária é a Verificação da sua Fundamentação Legal e da sua Metodologia de 
Cálculo. 

Art. 586. A 4a (quarta) SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez é 
a SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da Multa. 

Parágrafo único. A SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da 
Multa é a Verificação da sua Fundamentação Legal e da sua Metodologia de Cálculo. 

Art. 587. A 5a (quinta) SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez é 
a SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da Multa de Mora. 

Parágrafo único. A SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da 
Multa de Mora é a Verificação da sua Fundamentação Legal e da sua Metodologia de Cálculo. 

Art. 588. A 6 (sexta) SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez é a 
SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez dos Juros de Mora. 

Parágrafo único. A SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez dos 
Juros de Mora é a Verificação da sua Fundamentação Legal e da sua Metodologia de Cálculo. 

Art. 589. A ALIC-T - Apuração Administrativa da Liquidez e da Certeza dos Tributos 
Vencidos deverá ser efetuada através do MALIC-T - Mapa de Apuração da Liquidez e da Certeza 
Tributária. 

§ 1.0 O MALIC-T - Mapa de Apuração da Liquidez e da Certeza Tributária será preparado 
e numerado por processo eletrônico. 

§ 2.° O modelo do MALIC-T - Mapa de Apuração da Liquidez e da Certeza Tributária será 
instituido através de portaria pela autoridade competente. 

§ 3• 0 	MALIC-T - Mapa de Apuração da Liquidez e da Certeza Tributária será 
autenticado pelo responsável pelo órgão de Dívida Ativa. 

Art. 590. A fluência de juros de mora na dinamização da composição da DAT - Dívida 
Ativa Tributária não exclui, não desfigura, não descaracteriza e nem afeta o caráter estático de 
liquidez do Crédito de Natureza Tributária da Fazenda Pública Municipal. 
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CAPÍTULO XV 
CAL-NT - CONTROLE ADMINISTRATIVO DA LEGALIDADE DO CRÉDITO DA 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA 

Art. 591. Para o Município estabelecer CAL-NT - Controle Administrativo da Legalidade 
dos Créditos Não Tributários Vencidos, objetivando a ALIC —Apuração Administrativa de sua 
Liquidez e Certeza, com a Finalidade de inscrevê-lo na DNT - Dívida Ativa Não Tributária, deverá 
efetuar 5 (cinco) SALs - Subcontroles Administrativos da Legalidade. 

Art. 592. O l (primeiro) SAL - Subcontrole Administrativo da Legalidade é o 
Subcontrole do Princípio da Privatividade. 

§ 1.0 O Subcontrole do Princípio da Privatividade é a Verificação da Titularidade da 
Competência Creditícia. 

§ 2.° A Verificação da Titularidade da Competência Creditícia é a constatação se o 
Município, corno a Pessoa Política Titular da Competência Creditícia Privativa, está Cobrando um 
Crédito Não Tributário que lhe pertence. 

Art. 593. O 2°  (segundo) SAL - Subcontrole Administrativo da Legalidade é o 
Subcontrole do Princípio da Privatividade. 

§ 1..° O. Subcontrole do Princípio da Facultatividade é a Verificação do Exercício da 
Competência Creditícia. 

§ 2.° A Verificação Exercício da Competência Creditícia é a constatação se o Município, 
como a Pessoa Política Titular da Competência Creditícia Privativa, editou Lei instituindo ou 
assinou Contrato fazendo jus a um Crédito Não Tributário que lhe pertence. 

Art. 594. O 3°  (terceiro) SAL - Subcontrole Administrativo da Legalidade é o Subcontrole 
do Princípio da Permissividade. 

§ 1.0 O Subcontrole do Princípio da Permissividade é a Verificação de Impedimento Legal 
ou de Vedação Contratual. 

§ 2.° AVerificação do Impedimento Legal é a constatação se o Município não está sendo 
alcançado por algum Diploma Legal que o impeça de receber o crédito de natureza não tributária. 

§ 30 A Verificação da Vedação Contratual é a constatação se o Município não está sendo 
alcançado por alguma Cláusula Proibitiva que o impeça de receber o crédito de natureza não 
tributária. 

Art. 595. O 4°  (quarto) SAL - Subcontrole Administrativo da Legalidade é o Subcontrolé 
do Princípio da Executoriedade. 

§ 1.0 O Subcontrole do Princípio da Executoriedade é a Verificação da Norma Legal de 
Competência Creditícia ou da Cláusula Contratual de Capacidade Creditícia. 

§ 2.° A Verificação da Norma Legal de Competência Creditícia é a constatação se há 
Fundamentação Legal para a cobrança do crédito de natureza não tributária. 

§ 30 A Verificação da Cláusula Contratual de Capacidade Creditícia é a constatação se há 
Embassamento Contratual para a cobrança do crédito de natureza não tributária. 
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Art. 596. O 5°  (quinto) SAL - Subcontrole Administrativo da Legalidade é o Subcontrole 
do Princípio da Exigibilidade. 

§ 1.0 O Subcontrole do Princípio da Exigibilidade é a Verificação da Análise do Crédito 
Não Tributário. 

§ 2.° A Verificação •da Análise do Crédito Não Tributário é a constatação se a 
Exigibilidade do Crédito Não Tributário não está: 

1 - Suspensa, pesquisando a existência de moratória, de depósito do seu montante integral, 
de reclamações e de recursos, nos termos das leis reguladoras do processo administrativo, de 
concessão de medida liminar em mandado de segurança, de concessão de medida liminar ou de 
tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial e de parcelamento; 

II - Extinta, pesquisando a existência de pagamento, de compensação, de transação, de 
remissão, de prescrição, de decadência, de conversão de depósito em renda, de consignação em 
pagamento, de decisão administrativa irreformável, de decisão judicial passada em julgado e de 
dação em pagamento em bens imóveis; 

III - Excluída, pesquisando a existência de perdão de crédito não tributário. 

Art. 597. O CAL-NT - Controle Administrativo da Legalidade de Crédito Não Tributário 
Vencido deverá ser efetuado através do MACAL-NT - Mapa de Controle Administrativo da 
Legalidade Não Tributária. 

§ 1.0 O MACAL-NT - Mapa de Controle Administrativo da Legalidade Não Tributária 
será preparado e numerado por processo eletrônico. 

§ 2.° O modelo do MACAL-NT - Mapa de Controle Administrativo da Legalidade Não 
Tributária será instituido através de portaria pela autoridade competente. 

§ 30 O MACAL-NT - Mapa de Controle Administrativo da Legalidade Não Tributária 
será autenticado pelo responsável pelo órgão de Dívida Ativa. 

CAPÍTULO XVI 
ÀLIC-NT - APURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA LIQUIDEZ E DA CERTEZA. 

DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE NATUREZA 
NÃO TRIBUTÁRIA 

Art. 598. Para o Município estabelecer ALIC-NT - Apuração Administrativa da Liquidez 
e da Certeza dos Créditos Não Tributários Vencidos, com a Finalidade de inscrevê-lo na DNT - 
Dívida Ativa Não Tributária, deverá efetuar 6 (seis) SALICs - Sub-apurações Administrativas da 
Certeza e da Liquidez. 

Art. 599. A Ia  (primeira) SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez 
é a SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez do Principal. 

Parágrafo único. A SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez do 
Principal é a Verificação da sua Fundamentação Legal ou Contratual e da sua Metodologia de 
Apuração. 

170 

C12iva?o C/um6jnfi 
PREFEITO 



EDRo DAA 	

Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia 
Estado do Rio de Janeiro o 

Gabinete do Prefeito 

Art. 600. A 2' (segunda) SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez 
é a SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da Atualização Monetária. 

Parágrafo único. A SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da 
Atualização Monetária é a Verificação da sua Fundamentação Legal ou Contratual da sua 
Metodologia de Cálculo. 

Art. 601. A 3a  (terceira) SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez é 
a SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da Multa. 

Parágrafo único. A SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da 
Multa é a Verificação da sua Fundamentação Legal ou Contratual da sua Metodologia de Cálculo. 

Art. 602. A 4a  (quarta) SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez é 
a SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da Multa de Mora. 

Parágrafo único. A SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da 
Multa de Mora é a Verificação da sua Fundamentação Legal ou Contratual da sua Metodologia de 
Cálculo. 

Art. 603. A 5a  (quinta) SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez é 
a SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez dos Juros de Mora. 

Parágrafo único. A SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez dos 
Juros de Mora é a Verificação da sua Fundamentação Legal ou Contratual da sua Metodologia de 
Cálculo. 

Art. 604. A 6a  (sexta) SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez é a 
SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez dos Demais Adicionais. 

Parágrafo único. A SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez dos 
Demais Adicionais é a Verificação da sua Fundamentação Legal ou Contratual da sua Metodologia 
de Cálculo. 

Art. 605. A ALIC-T - Apuração Administrativa da Liquidez e da Certeza dos Créditos 
Não Tributários Vencidos deverá ser efetuada através do MALIC-NT - Mapa de Apuração da 
Liquidez e da Certeza Não Tributária. 

§ 1.0 O MALIC-NT - Mapa de Apuração da Liquidez e da Certeza Não Tributária será 
preparado e numerado por processo eletrônico. 

§ 2.° O modelo do MALIC-NT - Mapa de Apuração da Liquidez e da Certeza Não 
Tributária será instituido através de portaria pela autoridade competente. 

§ 3•0 O MALIC-NT - Mapa de Apuração da Liquidez e da Certeza Não Tributária será 
autenticado pelo responsável pelo órgão de Dívida Ativa. 

CAPÍTULO XVII 
CERTIDÕES NEGATIVAS 

Art. 606. Ficam instituídas a CND - Certidão Negativa de Débito, a CPD - Certidão 
Positiva de Débito e a CPND - Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito. 
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Art. 607. A Fazenda Pública Municipal exigirá a CND - Certidão Negativa de Débito mi 
a CPND - Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito, como prova de quitação ou 
regularidade de créditos tributários e não-tributários. 

Art. 608. A CND - Certidão Negativa de Débito, a CPD - Certidão Positiva de 
Débito e a CPND - Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito serão expedidas 
mediante Requerimento do Interessado ou de seu representante legal, devidamente habilitados. 

Art. 609. O Requerimento do Interessado deverá conter: 
1 - o(s) Tributo(s) a que se Refere(m); 
II - o(s) Estabelecimento (s) a que se Refere(m); 
III - o(s) Imóvel(is) a que se Refere(m); 
IV - as Informações Necessárias à Identificação do Interessado: 
a - o Nome ou a Razão Social; 
b - a Residência ou o Domicílio Fiscal; 
c - o Ramo de Negócio ou a Atividade; 
V - a Indicação do Período a que se refere o Pedido. 
Parágrafo único. O modelo de Requerimento do Interessado será instituido através de 

portaria pela autoridade competente. 

Art. 610. A CND - Certidão Negativa de Débito, a CPD - Certidão Positiva de 
Débito e a CPND - Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito, relativas à situação 
fiscal e a dados cadastrais, só serão expedidas após as informações fornecidas pelos órgãos 
responsáveis pelos dados a serem certificados. 

Art. 611. Será expedida a CND - Certidão Negativa de Débito se não for constatado a 
existência de créditos não vencidos: 

1 - em curso de cobrança executiva em que não tenha sido efetivada a penhora; 
II - cuja exigibilidade não esteja suspensa. 
§ 1.0 A CND - Certidão Negativa de Débito terá validade de 60 (sessenta) dias. 
§ 2.°  O modelo de CND - Certidão Negativa de Débito será instituido através de portaria 

pela autoridade competente. 

Art. 612. Será expedida a CPND - Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito se 
for constatado a existência de créditos não vencidos: 

1 - em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; 
II - cuja exigibilidade esteja suspensa. 
§ 1.0 A CPND - Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito surtirá os mesmo 

efeitos que a CND - Certidão Negativa de Débito. 
§ 2.°  A CPND - Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito terá validade de 30 

(trinta) dias. 
§ 3•0 o modelo de CPND - Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito será 

instituido através de portaria pela autoridade competente. 
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Art. 613. Será expedida a CPD - Certidão Positiva de Débito se for constatado a existência 
de créditos vencidos: 

1 - em curso de cobrança executiva em que não tenha sido efetivada a penhora; 
II - cuja exigibilidade não esteja suspensa. 
§ 1.0 A CPD - Certidão Positiva de Débito não surtirá os mesmos efeitos que a CND - 

Certidão Negativa de Débito. 
§ 2.°  A CPD - Certidão Positiva de Débito terá validade de 90 (noventa) dias. 
§ 30 O modelo de CPD - Certidão Positiva de Débito será instituido através de portaria 

pela autoridade competente. 

Art. 614. O prazo máximo para a expedição de certidão será de 10 (dez) dias, contados a 
partir do primeiro dia útil após a entrada do requerimento na repartição competente. 

§ 1°. As certidões poderão ser expedidas pelo processo mecânico ou eletrônico. 
§ 2°. As certidões serão assinadas pelo Responsável pelo órgão de Dívida Ativa. 

Art. 615. A CND - Certidão Negativa de Débito, a CPD - Certidão Positiva de 
Débito e a CPND - Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito Certidão Negativa: 

1 - não servirão de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos 
que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Fazenda Pública Municipal, 
conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de 1 a IX do Artigo 149 da Lei Federal N2 -5172, de 
25-10-1966 - Código Tributário Nacional; 

II - serão eficazes, dentro de seu prazo de validade e para o fim a que se destinam, 
perante qualquer órgão ou entidade da Administração Federal, Estadual e Municipal, Direta ou 
Indireta. 

Art. 616. - A prática de ato indispensável para evitar a caducidade de direito dispensa a 
prova de quitação de tributos, a CND - Certidão Negativa de Débito. 

Parágrafo único. A dispensa a prova de quitação de tributos, a CND - Certidão Negativa 
de Débito, não elimina, porém, a responsabilidade: 

1 - de todos os participantes responderem, no ato, pelo tributo, porventura, devido, pelos 
juros de mora e pelas penalidades cabíveis, excetuadas às relativas a infrações; 

II - pessoal do infrator responder, no ato, pelas penalidades cabíveis, relativas a infrações. 

Art. 617. A CND - Certidão Negativa de Débito expedida com dolo ou fraude, contendo 
erro contra a Fazenda Pública, responsabiliza, pessoalmente, o funcionário responsável pela 
expedição, pelo crédito tributário e pelos juros de mora acrescidos. 

Art. 618. Na expedição de CND - Certidão Negativa de Débito dolosa ou fraudulenta 
contra a Fazenda Pública, a responsabilidade pessoal, do funcionário responsável, pelo crédito 
tributário e pelos juros de mora acrescidos, não exclui a responsabilidade criminal e funcional que 
no caso couber. 

Art. 619. Sem prejuízo das Responsabilidades Pessoal e Criminal, será exonerado, a bem 
do serviço público, o servidor que expedir Certidão dolosa ou fraudulenta contra a Fazenda Pública 
Municipal. 
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Art. 620. As certidões serão solicitadas mediante requerimento da parte interessada ou de 
seu representante legal, devidamente habilitados, o qual deverá conter: 

nome ou razão social; 
endereço ou domicílio tributário; 
profissão, ramo de atividade e número de inscrição; 
início de atividade; 
finalidade a que se destina; 
o período a que se refere o pedido, quando for o caso; 
assinatura do requerente. 

Art. 621. As certidões relativas à situação fiscal e dados cadastrais só serão expedidas 
após as informações fornecidas pelos órgãos responsáveis pelos dados a serem certificados. 

Art. 622. Da certidão constará o crédito tributário e fiscal devidamente constituído. 

Parágrafo único. Considera-se crédito tributário e fiscal devidamente constituído, para 
efeito deste Art. 622: 

1 - o crédito tributário e fiscal lançado e não quitado à época própria; 
II - a existência de débito inscrito em Dívida Ativa; 
III - a existência de débito em cobrança executiva; 
IV - o débito confessado. 

Art. 623. Na hipótese de comprovação, pelo interessado, de ocorrência de fato que 
importe em suspensão de exigibilidade de crédito tributário e fiscal ou no adiantamento de seu 
vencimento, a certidão será expedida com as ressalvas necessárias. 

Parágrafo único. A certidão emitida nos termos deste Art. 623 terá validade de certidão 
negativa enquanto persistir a situação. 

Art. 624. Será pessoalmente responsável, criminal e funcionalmente, o servidor que, 
por dolo, fraude, simulação ou negligência, expedir ou der causa à expedição de certidão 
incorreta. 

Art. 625. O prazo máximo para a expedição de certidão será de 10 (dez) dias, contados a 
partir do primeiro dia útil após a entrada do requerimento na repartição competente. 

§ 1.0 As certidões poderão ser expedidas pelo processo mecânico ou eletrônico e terão 
validade de 180 (cento e oitenta) dias. 

§ 2.°  As certidões serão assinadas pelo Diretor do Departamento responsável pela sua 
expedição. 

Art. 626. A Certidão Negativa será eficaz, dentro de seu prazo de validade e para o fim 
a que se destina, perante qualquer órgão ou entidade da Administração Federal, Estadual e 
Municipal, Direta ou Indireta. 
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CAPÍTULO XVIII 
COBRANÇA FAZENDÁRIA 

Art. 627. 	O Município poderá mediante Lei instituir o PROGRAMA DE 
RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS MUNICIPAL. 

Art. 628. Os Créditos da Fazenda Pública Municipal, de natureza tributária .e não 
tributária serão regularmente inscritas em Dívida Ativa após o vencimento do prazo para 
pagamento. 

1 - Após a expedição da CDA - Certidão de Dívida Ativa os créditos deverão ser objeto de 
cobrança amigável; 

II - Os créditos mencionados no "caput" deste artigo que não forem quitados e nem 
parcelados, poderão ser objeto de protesto e de terceirização para a cobrança dos mesmos. 

III - Não ocorrendo o pagamento nem o parcelamento dos créditos referidos no caput. do 
presente artigo, mediante as cobranças dos incisos anteriores, os mesmos deverão ser objeto de 
execução fiscal. 

Parágrafo único. O protesto e a terceirização da cobrança da Dívida Ativa deverão ocorrer 
mediante assinatura de convenio com órgãos ou instituições competentes. 

CAPÍTULO XIX 
EXECUÇÃO FISCAL 

Art. 629. A execução fiscal poderá ser promovida contra: 
1 - o devedor; 
II - o fiador; 
III - o espólio; 
IV - a massa; 
V - o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não-tributárias, de 

pessoas físicas ou jurídicas de direito privado; 
VI - os sucessores a qualquer título. 
§ 1.0 O síndico, o comissário, o liquidante, o inventariante e o administrador, nos casos 

de falência, concordata, liquidação, inventário, insolvência ou concurso de credores, se, antes 
de garantidos os créditos da Fazenda Pública Municipal, alienarem ou derem em garantia 
quaisquer dos bens administrados, respondem, solidariamente, pelo valor desses bens, 
ressalvado o disposto nesta Legislação. 

§ 2.0  A Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal, de qualquer natureza, aplicam-se 
as normas relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária, civil e comercial. 

§ 3 °  Os responsáveis poderão nomear bens livres e desembaraçados do devedor, tantos 
quantos bastem para pagar a dívida. Os bens dos responsáveis ficarão, porém, sujeitos à execução 
se os do devedor forem insuficientes à satisfação da dívida. 
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Art. 630. A petição inicial indicará apenas: 

1 - o juiz a quem é dirigida; 
II -o pedido; 
III - o requerimento para citação. 
§ 1.0 A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte 

integrante, como se estivesse transcrita. 
§ 2.°  A petição inicial e a Certidão da Dívida Ativa poderão constituir um único 

documento, preparado inclusive por processo eletrônico. 
§ 3.0  A produção de provas pela Fazenda Pública Municipal independe de requerimento na 

petição inicial. 
§ 4•0 O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais. 

Art. 631. Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e 
encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, o executado poderá: 

1 - efetuar depósito em dinheiro, a ordem do juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito, que assegure atualização monetária; 

II - oferecer fiança bancária; 
III - nomear bens à penhora; 
IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública 

Municipal. 
§ 1.0 O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o 

consentimento expresso do respectivo cônjuge. 
§ 2.°  Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária ou da penhora dos 

bens do executado ou de terceiros. 
§ 3.°  A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro ou fiança bancária, 

produz os mesmos efeitos da penhora. 
§ 4.°  Somente o depósito em dinheiro faz cessar a responsabilidade pela atualização 

monetária e juros de mora. 
§ 50 A fiança bancária obedecerá às condições preestabelecidas pelo Conselho Monetário 

Nacional. 
§ 6.0  O executado poderá pagar parcela da dívida, que julgar incontroversa, e garantir a 

execução do saldo devedor. 

Art. 632. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução, a penhora poderá 
recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis. 

Art. 633. Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a 
qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. 

Art. 634. A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal só é 
admissível em execução, na forma da Lei Federal n° 6.830, de 22 de setembro de 1980, salvo as 
hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato 
declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente 
corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos. 
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Parágrafo único. A propositura,. pelo contribuinte, da ação prevista neste Art. 634, 
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso 
interposto. 

Art. 635. A Fazenda Pública Municipal não está sujeita ao pagamento de custas e 
emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 
depósito. 

Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública Municipal ressarcirá o valor das 
despesas feitas pela parte contrária. 

Art. 636. O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à 
execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública Municipal será mantido na 
repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões que forem requeridas 

pelas partes ou requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. 

Parágrafo Único. Mediante requisição do juiz à repartição competente, com dia e hora 
previamente marcados, poderá o processo administrativo ser exibido, na sede do juízo, pelo 
funcionário para esse fim designado, lavrando o serventuário termo da ocorrência, com 
indicação, se for o caso, das peças a serem trasladadas. 

CAPÍTULO XX 
GARANTIAS E PRIVILÉGIOS 

Seção 1 
Disposições Gerais 

Art. 637. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam 
previsto em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, 
de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os 
gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data 
da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare 
absolutamente impenhoráveis. 

Art. 638. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu 
começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública Municipal por crédito 
tributário regularmente inscrito como dívida ativa. 
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Seção II 
Preferências 

Art. 639. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores 
ou habilitação em falência, concordata, inventário ou arrolamento. 

Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas 
de direito público, na seguinte ordem: 

1— União; 
II - Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pro rata; 
Ill - Municípios, conjuntamente e "pro rata". 

Art. 640. São encargos da massa falida, pagáveis preferencialmente a quaisquer outros e 
às dívidas da massa, os créditos tributários vencidos e vincendos, exigíveis no decurso do 
processo de falência. 

Art. 641. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em inventário ou 
arrolamento, ou a outros encargos do monte, os créditos tributários vencidos ou vincendos, a 
cargo do 	de cujus ou de seu espólio, exigíveis no decurso do processo de inventário ou 
arrolamento. 

Art. 642. São pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos tributários vencidos 
ou vincendos, a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em liquidação judicial ou 
voluntária, exigíveis no decurso da liquidação. 

Art. 643. Não será concedida concordata nem declarada a extinção das obrigações do 
falido, sem que o requerente faça prova da quitação de todos os tributos relativos à sua atividade 
mercantil. 

Art. 644. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem 
prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. 

Art. 645. O Município não celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência 
pública sem que contratante ou proponente faça prova da quitação de todos os créditos tributários e 
fiscais devidos à Fazenda Pública Municipal , relativos à atividade em cujo exercício contrata ou 
concorre. 

CAPÍTULO XXI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 646. A Unidade Fiscal do Município - UFM, terá seu valor unitário, corrigido 
monetariamente, a critério da autoridade administrativa, por índices oficiais de inflação. 
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Art 647. A concessão de moratória, anistia, isenção e imunidade não gera direito 
adquirido em caráter individual e será revogada de oficio, sempre que se apure que o beneficiado 
não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os 
requisitos para a concessão do favor, cobrando-se, assim, os créditos devidos acrescidos de juros 
de mora: 

1 - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo, fraude ou simulação do 
beneficiado, ou de terceiro em beneficio daquele; 

II - sem imposição de penalidade, nos demais casos. 
§ 1.0 No caso do inciso 1 deste Art. 647, o tempo decorrido entre a concessão do beneficio 

e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito. 
§ 2.°  No caso do inciso ii deste Art. 647, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o 

referido direito. 

Art. 648. A concessão de moratória, anistia, isenção e imunidade não dispensa o 
cumprimento de obrigações acessórias. 

Art. 649. Esta Lei entrará em vigor em 1.0  de janeiro de 2014. 

Paragrafo Único. Os anexos II e III entrarão em vigor 90(noventa) dias a partir da data da 
publicação da presente Lei, conforme preceitua o Art. 150, inciso III, alinea "b" e "c" da 
Constituição Federal de 1988. 

Art. 650. Ficam revogadas as Leis Complementares Municipais, N2  26, de 21 dê 
dezembro de 2001, N° 032, de 30 de dezembro de 2002, N° 037, de 29 de dezembro de 2003 e todo 

Capítulo Ill da Lei Complementar 031 de 30 de dezembro de 2002, e as demais disposições em 
contrário. 

Art. 651. Permanecem em vigor as disposições contidas na Lei n° 2254 de 21 de 
dezembro de 2010 e Lei Complementar n° 89 de 08 de dezembro de 2011. 

Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia, 22 de outubro de 2013. 
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ANEXO 1 - Tabela de Alíguota do IPTU 

1 Imóveis edificados 
_ 

UFMs Alíguota 
a  Unidades não residenciais de uso misto - 1,00% 
b  Unidades residenciais - 

01 Valor Venal até 3,066 0,85% 
02 Valor Venal maior que 3.066 a 5.109 0,90% 
03 lValor Venal maior que 5.109 a 20.438 1,00% 
04 Valor Venal maior que 20.438 a 30.657 1,05% 
05 Valor Venal maior que 30.657 a 40.876 1,10% 
06 Valor Venal maior que 40,876 1,15% 

II Imóveis edificados sem o Aceite de Obras - 1,20% 
Imóveis não edificados UFMs Alíg. 

01 Valor Venal até 1,022 2,00% 
02 Valor Venal maior que 1.022 a 2.044 2,50% 
03 Valor Venal maior que 2.044 a 6.097 2,80% 
04 Valor Venal maior que 6.097 a 10.219 3,00% 
05 lValor Venal maior que 10.219 a 15.328 3,10% 
06 lvalor Venal maior que 15,328 3,20% 

IV Imóveis não edificados com muro, calçada e limpos - 1,50% 
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ANEXO II - Tabela de Alíguota do ISSQN - Pessoa Física 

Item Descrição UM Alíg. 
Profissionais Autônomos titulados por estabelecimentos de ensino 

01 de nível superior ou provisionados, pela prestação de serviços sob 3,846 5,00% 
a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, estabelecidos 
ou não.  

Profissionais Autônomos titulados por estabelecimentos de ensino 

02 de nível técnico ou provisionados, pela prestação de serviços sob 2,564 5,00% 
a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, estabelecidos 
ou não.  

Profissionais Autônomos estabelecidos ou não, que exerçam 
03 atividades físicas ou artesanais, sem auxílio de terceiros, inclusive 1,282 5,00% 

motoboys e taxistas.  

Agentes, representantes, despachantes, corretores, intermediários 

04 e outrosprofissionais autônomos nã previstos nos itens 1, 2, 3 , 4,487 5,00% estabelecidos ou não, pelos serviços prestados sob a forma de ' 

trabalho pessoal decorrente do exercício da profissão. 
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ANEXO III - Tabela de Alíguota do ISSQN - Pessoa Jurídica 

Item 1 -_  Serviços informática  _de_ _e_congêneres.  

Subitens Descrição Alíg. 
1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas. 5,00% 
1.02 Programação. 51 00% 
1.03 Processamento de dados e congêneres. 5,00% 
1.04 Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos 

eletrônicos. 5 00%  ' 

1.05 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. 5,00% 
1.06 Assessoria e consultoria em informática. 5,00% 

1.07 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e 
manutenção de programas de computação e bancos de dados. 500% , 

1 08 Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas 
eletrônicas. 5 ' 

Item 2 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.  

Subitens Descrição Alíg. 
2.01 Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 5,00% 
Item 3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. 

Subitens Descrição Alíg. 
3.01 Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 5,00% 

3.02 

Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios 
virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas 

- .. de espetáculos,  parques de diversões,  canchas e congêneres, para 
realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. 

5,00/o 

3.03 
Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão 
de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e 
condutos de qualquer natureza.  

5,00% 

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

5,00% 

Item -_  Serviços saúde,  _4 _de_ _assistência _médica _e_congêneres- 
Subitens Descrição Alíg. 

4.01 Medicina e biomedicina. 5,00% 

4.02 
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 
quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, 
tomografia e congêneres.  

3,00% 

4.03 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, 
prontos-socorros,_  ambulatórios  _e_congeneres.  

3,00% 

4.04 Instrumentação cirúrgica. 3,00% 
4.05 Acupuntura. 3,00% 
4.06 Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. 3,00% 
4.07 Serviços farmacêuticos. 3,00% 
4.08 Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 3,00% 

4.09 
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e 
mental.  

00% 

4.10 Nutrição. 3,000/0 
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4.11 Obstetrícia. 3,00% 
4.12 Odontologia. 3,00% 
4.13 Ortóptica, 3,00% 
4.14 Próteses sob encomenda. 3,00% 
4.15 Psicanálise. 3,00% 
4.16 Psicologia. 3,00% 
4.17 Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. 3,00% 
4.18 Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 5,00% 
4.19 Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. 3,00% 

4.20 Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de 
qualquer espécie. 3 00°! ' 	O 

4.21 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 3,00% 

4.22 Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de 
assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. 

3 000/ ' 	° 

4.23 
Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros 
contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador 
do_  plano  _mediante _indicação _do_beneficiário.  

3,00% 

Item 5 - Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.  

Subitens Descrição Alíg. 
5.01 Medicina veterinária e zootecnia. 3,00% 

5.02 Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área 
veterinária.  

3,00%  

5.03 Laboratórios de análise na área veterinária. 3,00% 
5.04 Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 3,00% 
5.05 Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 3,00% 

5,06 Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de 
qualquer espécie.  

300% 

5.07 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 3,00% 

5.08 Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e 
congêneres.  

3,00%  

5.09 
- 

Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. 3,00% 
Item 6 -  Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. 

Subitens Descrição Alíg. 
6.01 Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 5,00% 
6.02 Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 5,00% 
6.03 Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 5,00% 

6.04 Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades 
físicas.  

5,00% 

6.05 Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 5,00% 
Item 7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, 

manutenção,  _limpeza, _meio _ambiente, _saneamento _e_congêneres.  

Subitens Descrição Alíq. 

7.01 
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, 
paisagismo e congêneres.  

4,00%  

C&'u fio Cfium6iníio 
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Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de 
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, 
inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e 

7.02 irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e 5,00% 
montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 
mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da 
prestação dos serviços, que fica sujeito ao lCMS). 

- Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos 

7.03 organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de 
engenharia; elaboração de anteprojetos, pro-jetos básicos e projetos 400% ' 

executivos 	 engenharia .  _para _trabalhos _de_  
7.04 Demolição. 5,00% 

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos 

7.05 e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo 
5 00%  ' prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica 

sujeito ao ICMS).  

Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, 
7.06 revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e 5,00% 

congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.  

7.07 Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. 5,00% 

7.08 Calafetação. 5,00% 

7.09 Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 
5,00%  

separação  e destinaçao final de lixo, rejeitos e outros resíduos  quaisquer. 

7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, 5,00% imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. 

7.11 Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 5,00% 

7.12 Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes 5,00% físicos,  _químicos _e_biológicos.  

7 13 Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, 5 00% desratização, _pulverização _e_congêneres. 

7.14 Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. 3,00% 

7.15 Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 5,00% 

7.16 Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, 4,00% 
represas, açudes e congêneres.  

7.17 Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, 4,00% 
arquitetura e urbanismo.  

Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, 
7.18 levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, 4,00% 

geológicos,  _geofísicos_e_congêneres.  

Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, 

7.19 testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados 200% ' 

com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros 
recursos  minerais. 	 1 _ 

7.20 Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 4,00% 



PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO PREFEITO 
Item 8 - Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, trei- 

namento 	avaliação 	qualquer  _e_ 	_pessoal _de_ 	_grau _ou_natureza.  

Subitens Descrição Alíg. 
8.01 Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. 3,00% 
8.02 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação 

de conhecimentos de qualquer natureza. 300% ' 

Item 9 - Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres.  

Subitens Descrição Alíq. 
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service 
condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, reside nce-service, suíte 

9.01 service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por 300%  ' temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, 
quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre 
Serviços).  

Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de 
9.02 programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e 3,00% 

congêneres.  

9.03 Guias de turismo. 3,00% 
Item 10 -_  Serviços 	intermediação  _de_ 	 _e_congêneres.  

Subitens Descrição Alíq. 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de 

10.01 cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência  
privada.  

10.02 Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores 5,00% mobiliários e contratos quaisquer.  

10 03 Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade 5 00% 
industrial, _artística _ou_literária. 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de 

10.04 arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de 5,00% 
faturização (factoring).  

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, 
10.05 não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados 5,00% 

no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. 

10.06 Agenciamento marítimo. 5,00% 
10.07 Agenciamento de notícias. 5,00% 

10.08 Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de 5,00%  
veiculação por quaisquer meios.  

10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 5,00% 
10.10 Distribuição de bens de terceiros. 5,00% 
Item 11 - Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. 

Subitens Descrição Alíq. 

11.01 
Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de 5,00% 
aeronaves e de embarca-ções.  

11.02 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 5,00% 
11.03 Escolta, inclusive de veículos e cargas. 5,00% 

11 	4 .0 
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens 5,00% 
de qualquer espécie.  

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO PREFEITO 

Item 12 - Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. - 

Subitens Descrição Alíg. 
12.01 Espetáculos teatrais. 500% 
12.02 Exibições cinematográficas. 5,00% 
12.03 Espetáculos circenses. 5,000  
12.04 Programas de auditório. 5,00% 
12.05 Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 5,00% 
12.06 Boates, taxi-dancing e congêneres. 5,00% 

12.07 Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas,  concertos, recitais, 5,00/0 festivais e congêneres. 
12.08 Feiras, exposições, congressos e congêneres. 5,00% 
12.09 Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 5,00% 
12.10 Corridas e competições de animais. 5,00% 

12.11 Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem 
500%  ' a participação do espectador. 

12.12 Execução de música. 5,00% 
Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, 

12.13 entrevistas, shows, baliet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, 5,00% 
concertos, recitais, festivais e congêneres.  

12.14 Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante 5,00% transmissão -quer  _por _qual_processo.  

12.15 Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e 5,00% congêneres.  

Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, 
12.16 desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou 5,00% 

conqêneres. e 

12.17 Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer 
5,00%  

natureza. 
Item 13 - Serviços relativos à fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia 

_ 

Subitens Descrição Alíg. 

13 01 Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem 400% 
e congêneres.  

13.02 Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, 4,00% 
reprodução,  _trucagem_e_congêneres.  

13.03 Reprografia, microfilmagem e digitalização. 4,00% 

13.04 Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, 
4,00%  

fotolitografia.  

Item 14 - Serviços relativos a bens de terceiros.  

Subitens Descrição AIíg. 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, 
restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, 5 1 00% 14.01 veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer 
objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

14.02 Assistência técnica. 5,00% 
Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que 5,00% 14.03 ficam sujeitas ao ]CIVIS).  

14.04 Recauchutagem ou regeneração de pneus. 5,00% 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO PREFEITO 

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

14.05 beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 
5 00%  anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de ' 

obietos quaisquer.  

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, 
14.06 inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente 5,00% 

com material por ele fornecido.  

14.07 Colocação de molduras e congêneres. 5,00% 

14.08 Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. 5,00% 

14.09 Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, 5,00%  excetoaviamento. 
14.10 Tinturaria e lavanderia. 5,00% 
1411 Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 5,00% 
1412 Funilaria e lanternagem. 5,00% 
14.13 Carpintaria e serralheria. 5,00% 

item 15 - Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por 
instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. 

Subitens Descrição Alíq. 
Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou 

15.01 débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e 5,00% 
congêneres.  

Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de 
15.02 investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no 5,00% 

exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. 

15.03 
Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, 5 00°! de terminais de a-tendimento e de bens e equipamentos em geral. ° , 

15 04 Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de 5 00% 
idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres. 

Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e 
15.05 congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques 5,00% 

sem Fundos - CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais. 

Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e 
documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, 

15.06 bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração 5,00% 
central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; 
agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia. 

Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por 
qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e 

15.07 telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; 5,00% 
acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, 
extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer 
meio ou processo. 1 
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Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e 
registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações 

15.08 de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, 5,00% 
anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para 
quaisquer fins.  

Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de 

15.09 direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e 000/ ' registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento 
mercantil (leasing).  

Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em 
geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e 

15.10 por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, 500%  ' automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de 
cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fi-chas de 
compensação, impressos e documentos em geral. 

Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, 
15.11 manutenção de títulos, rea-presentação de títulos, e demais serviços a 5,00% 

eles relacionados.  

15.12 Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 5,00% 
Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, 
alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; 
emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no 

15,13 exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; 5,00% 
fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relati-vos a 
carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e 
recebi-mento de mensagens em geral relacionadas a operações de 
câmbio.  

Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão 
15.14 magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e 5,00% 

congêneres.  

Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a 

15.15 depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por 00% 
qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de 
atendimento.  

Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de 

15.16 
ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio 5,00% 
ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, 
fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral. 

15.17 
Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição 00% 
de_  cheques 	avulso 	por  _quais-quer,_ 	_ou_ 	_talão.  

Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel 

15. 18 
ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, 5 000/ ' 

transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo 
de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário. 
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Item 16 - Serviços 	transporte 	natureza  _de_ 	_de_ 	_municipal.  

Subutens Descrição 
[Serviços 

Alíg. 
16.01 de transporte de natureza municipal. 15,00% 

Item 17 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. 

Subitens Descrição Alíq. 

17.01 

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros 
itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e 
fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive 
cadastro e similares.  

500% 
' 

17.02 
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, 
resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio 
e_  infra-estrutura  _administrativa _e_congêneres.  

5,00% 

17.03 Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, 
financeira ou administrativa. 5 00°! 

' 	° 

17.04 Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. 5,00% 

17.05 
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive 
de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados 
pelo prestador de serviço.  

5,00% 

17.06 
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento 
de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, 
textos e demais materiais publicitários.  

5,00% 

17.07 Franquia (franchising). 5,00% 
17.08 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 5,00% 

17.09 Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, 
congressos e congêneres.  

5,00%  

17.10 Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de 
alimentação 	bebidas,  _e_ 	_que _fica _sujeito _ao_ICMS).  

5,00%  

17.11 Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. 5,00% 
17.12 Leilão e congêneres. 5,00% 
17.13 Advocacia. 5,00% 
1714 Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 5,00% 
17.15 Auditoria. 5,00% 
1716 Análise de Organização e Métodos. 5,00% 
17.17 Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 5,00% 
17.18 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 5,00% 
17.19 Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 5,00% 
17.20 Estatística. 5,00% 
17.21 Cobrança em geral. 5,00% 

17.22 
Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, 
gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a 
pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (factoring). 

5,00% 

17.23 Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. 5,00% 
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Item 18 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e 
avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos 

seguráveis e congêneres.  

Subitens Descrição Alíg. 

Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; 
18.01 inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; 5,00% 

prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 
Item 19 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, 

cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de 
capitalização e congêneres.  

Subitens Descrição Alíg. 

Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, 
19.01 bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive 5,00% 

os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 

Item 20 - Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuá rios, de terminais rodoviários, 
ferroviários e metroviários.  

Subitens Descrição Alíg. 

Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de 
passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, 

20.01 desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de 4,00% qualquer natureza, serviços acessórios, movi-mentação de mercadorias, 
serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, servi-ços de 
armadores, estiva, conferência, logística e congêneres. 

Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de 

20.02 passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, 300% ' movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços 
acessórios, movimentação de mercadorias, logística e con-gêneres. 

Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, 
20.03 movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, 3,00% 

logística e congêneres. e 
Item 21 -_  Serviços registros  _de_ _públicos, _cartorários _e_notariais.  

Subitens 1 Descrição 1 Alíg. 
21.01 lServiços de registros públicos, cartorários e notariais. 15,00% 

Item -_  Serviços exploração  _22_ _de_ _de_rodovia.  

Subitens Descrição Alig. 
Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou 
pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, 

22.01 manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e 5,00% 
segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e 
outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de 
permissão ou em normas oficiais.  

Item 23 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. 
Subitens Descrição 1 Alíg. 

23.01 Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e 
5,00%  

congêneres. 

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA C(d'ufio Cfium6iníw 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO PREFEITO 

Item 24 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, 
adesivos e congêneres.  

Subitens Descrição Alíg. 
24.01 Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, 

banners, adesivos e congêneres. 400% , 

Item 25 - Serviços funerários.  

Subitens Descrição Alíq. 

25.01 

Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de 
capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e 
outros paramentos; de-sembaraço de certidão de óbito; fornecimento de 
véu, essa e outros adornos; embalsa-mento, embelezamento, 
conservação restauração  _ou_ _de_cadáveres.  

4,00% 

25.02 Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. 4,00% 
25.03 Planos ou convênio funerários. 3,00%- 
25.04 Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 4,00% 

Item 26 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, 
bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. 

Subitens Descrição Alíg. 

26,01 
Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, 
documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas 
agências  _franqueadas; _courrier_e_congêneres.  

5,00% 

Item 27 - Serviços de assistência social.  

Subitens Descrição Alíg. 
27.01 lServiços de assistência social. 3,00% 

I tem 28 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.  

Subitens 1 Descrição Alíg. 
28.01 Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 5,00% 

Item 29 - Serviços de biblioteconomia.  

Subitens 1 Descrição Alíg. 
29.01 Serviços de biblioteconomia. 5,00% 

Item -_  Serviços biologia,  _30_ _de_ _biotecnologia _e_química.  

Subitens 1 Descrição Alíg. 
30.01 lServiços de biologia, biotecnologia e química. 5,00% 

Item 31 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, 
telecomunicações e congêneres.  

Subitens Descrição AIíg. 

31 01 Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, 
telecomunicações e congêneres.  

5,00% 

Item -_  Serviços desenhos  _32_ _de_ _técnicos.  

Subitens 1 Descrição Alíg. 
32.01 lServiços de desenhos técnicos. 5,00% 
Item 33 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 

Subitens Descrição Alíg. 

33.01 Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e 
congêneres.  

5,00% 

Item 34 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.  

Subitens 1 Descrição 1 Alíg. 
34.01 lServiços de investigações particulares, detetives e congêneres. 1 5,00% 

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 
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Item 35 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.  

Subitens Descrição 1 Alíg. 

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

5,00% 
Item 36 - Serviços de meteorologia.  

Subitens Descrição Alíg. 
36.01 Serviços de meteorologia. 15,00% 

Item 37 -_  Serviços artistas,  _de_ _atletas, _modelos _e_manequins.  

Subitens Descrição Alíg. 
37.01 Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 15,00% 

Item 38 - Serviços de museologia.  

Subitens Descrição AIíg. 
38.01 lServiços de museologia. 15,00% 

Item 39 - Serviços de ourivesaria e lapidação.  

Subitens Descrição Alíg. 

39.01 Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo 
tomador do serviço).  

5,00% 

Item 40 - Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.  __ 
Subitens Descrição 

1  
Alíg. 

40.01 10bras de arte sob encomenda. 5,00% 

C(áuJio Ciwn ;'!flo 
PREFEITO 
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ANEXO IV - Tabela da CIP - Contribuição de Iluminação Pública 

VALOR DE ORIGEM: 186,50 (TARIFA BÁSICA DE IP) - Resolução Homologatória ANEEL n2  
288, de 23/12/2004 

GRUPO 13 

Classe Residencial 	 Classe Comercial/Industrial  
- 

FAIXA DE CONSUMO -'kWh % VALOR FAIXA DE CONSUMO - kWh % VALOR 
0 - 30  1,86 3,47 0 - 30  2,79 5,20 

31 - 100 2,79 5,20 31 - 100 5,58 10,41 
- 
	 101 - 200 4,65 8,67 101 - 200 9,30 17,34 

201 - 300 5,58 10,41 201 - 300 12,09 22,50 
301 - 400 6,51 12,14 301 - 400 14,88 27,75 
401 - 500 8,37 15,61 401 - 500 17,67 32,95 
501 - 1000 13,95 26,02 501 - 1000 20,46 38,16 

> 1000 18,60 34,69 >1000 
- 

23,25 43,36 

Classe Serviço _Público 	 Classe Baixa Renda  
________ _______ - 

FAIXADECoNsUMO-kwh % VALOR FAIXADE CONSUMO - kWh % VALOR 
0 - 500 9,30 17,34 0 -50 - isento 

501 - 1000 18,6 34,69 51 - 100 2,00 3,73 
1001 - 2000 20,46 38,16 101 - 200 4,00 7,46 

> 2000 	1 23,25 	j 43,36 
- 

> 200 5,00 9,32 

1 	 : 	 GRUPO 	 1 

J 	Class 
	 is. Servico Públi 

	ral 

FAIXA DE CONSUMO-  kWh 
0 - 2000  

2001 - 6000 
6001 - 16000 

> 16000 

% VALOR 
27,90 52,03 
46,50 86,72 
93,00 173,45 

139,50 260,17 

Cí'uaO Cízum6in fio 
PREFEITO 
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LEI COisIFLEMEN1'AR N 104. 	 c) sobre serviços do qualquer natureza, não compreendidos imincitro II do uva. 155. 
DE 13 DE NOVEMBRO DIi2013. 	 do Coonriotição da República Federativa do Bmsil, definidos cm lei coraplerttcotor 

federal; 
Dispõe nobre o atualização do cisterna tributário municipal 
dos nomsos gemia de direito tributário aplicáveis ao Mutdci- Ii - taxas: 

piou dá ootras providêocias. em razõo do roer-vício do podre de policio: 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA. lidado 1 -de fiscalização de locolizirçico, de iostnloçáo e de funcionamento; 
do Rio de Janeiro; 2- de fiscalização sunitária: 

Faça caber que o CÂMARA MUNICIPAL aprovou e co nanci000 a 3-de flsrolizaçlo de anúncio; 
seguinte. 4-de fisrnlizoçõo de veículo de transporte de passageiro; 

LEI: 5 - de fiscalização de exercício de atividade ambulante, eventual, feirante e na 
dirnentor; 

01SP0S1CÃ0 PRELIMINAR 6-de ftscalizaçâo de obra particular; 
5-de fiscalização de ocupação e de per0100éorio no nulo, em áreas, em aios cem 

Art. 1 	- listo Lei dinp&, certa foadutttcnto nos §5 3. e 4. do aO. 34d0 Ato lograríamos públicos; 
dos Disposições Constitucionais Transitários, nos §t 1.6  e  2 0, incitas 1, II e III, de no. 
145 e incisos1,11 c 111.5 1.0,  inciso, leI!, ti V. incisos 1 dl c5 3.", incisor! CII. do pelo ulilizaçlo efetiva cri potencial. dc serviços públicos específicos cdivisíveis, 
art. 156,40 Constituição do República Federativo  do Brasil, nobre o sistema tributário prestados ao contribuinte ou postos  a soa disposição:  
ntttoicipal. os nor-mos gerais de direito tributário aplicáveis ao Município, sem prejuleo. - 
coto bane no inciso! do oti. 30 da Constituição do República  Federativa do Brasil, da 1 - de serviço  de coleto e de remoção de troo; 

legislação sobre amontoa de interesse local, coo observância ao inciso II do aro. 30 do 2 -de serviço de limpeza e de conservoç0o devias e de logradouros públicos; 

Constituição da República Federativa do Brasil, e da suplernentoção da legislação III - Conlribnl 6ev 
federal o estadual, os, que couber. 

a) contribuição de melhoria, decorrente de obras publicas; 
LIVRO PRIMEIRO h) contribuição de iluminação público. 

SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 

TITULO 1 
IV. repartição de muitas tributários. 

CAPITULO II DISPOSIÇÕES GERAIS 	
LIMITAÇÕES 1)0 POI)ER DE TRIBUTAR 

AO. 2°-O Sistema Tributária Municipal á regido: 

- reto Cunvoiroiçito Federal; 
prejuízo de nutras gomoliss assegurados na contribuinte é 

vedado no 

Ii - pelo Código Tributário Nacional, instituído pela Lei Complementar Federal n 
5.172. de 25 de oalrtbm de 1966; 1 - cxtgto urr aumentar tributo nem lei que o estabeleça; 

III - pelas demais Leis Corsspteosentores Federais, instituidoras de normas gerais de II - institrrir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 
direito tributário, desde que, conforme ptescces'e o 05" do nri. 34 dos Atos das Dis- equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocrrpoçãts profissional ou 
posições Constitucionais Transitários, compatíveis coma novo sistema tributário sacio- função por eles exercido, independentemente da denominação jtteldica dos rendi.  
mil; rneolos, titirlos ou direitos; 

I' - pelas Resoluções do Senado Federal; III - cobrar tributos: 

\'-pelas Leis Ordinárias Federais, pela Constituição Estadual e pelar Leis Coorpiensen. a) em relação o fatos geradores ocorridos artes da s'igõncia da lei que os houver 
lares e Ordinárias Estaduais, nos lttnttcs das respectivas cumpeteecmus; instituido nrr nitnrentados; 

VI - pelo Lei Orgânica Municipal e par esta Lei Complementar Municipal. h) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada o lei que os inslitoit, 
ou oltmeotoo; 

Ari. 3 	- Tributo á toda preslaçõo pecuniária rumpuirdein, 	erro moeda ou 
cujo valor nela se possa exprimir, qttc 000 constitua sanção douto ilicito, instituiria em IV - utilizar tributo com efeito de confisco: 
lei e cobrada rrrediaote atividade administrativa plenamente vinculada. 

- instituir impostos sobre: 
Art. 4 	- A natureza jttridico especifica do tributo 	detenrrinods pelo foto 

gerador da respectivo obrigação. sendo irrelevante para qualificá-la: a) património ou serviços, da União. dos Estados. do Distrito Federal e dos 

- a denominação e demoro característicos formais adotadas pela lei; 
Municípios:
h) templos de qualquer culto: 

II - e destittação legol da produto do otto arrecadação. e) patrimônio ou serviços dos partidos políticos. inclusive suas fundações. dar 
ctrrt000es sindicais aos tranatootlunes. 005 rrtstrttrrÇoes ice citueaçau eec asnrstetrc,m 
sociol, sem fins lucrativos, atendidas os requisita., da lei; 
dl livros, joraoie e periúdicos. 
e) autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Púbticu, nu que te 
refere ao património nos amigos, vinculados a sons finalidades essenciais ou ás 
delas decorrentes. 

§ 1"- A vedação para o Município instituir impostos sobre potrimôsio 
ou serviços, da União edo Estado: 

1 -não se aplico ao patrimônio e atua serviços: 
relacionados com exploração de atividades económicos regidos pelas ancoras 

aplicáveis o empreendimentos privados; 
em que haja cootraprestoç5o att pagamento de preços nu tarifas pelo rrarrário; 

II -nAs exonero e ptotrrileate comprador da obrigação de pagar imposto relati-
vamente no bern imóvel. 
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ANEXO IV - Tabela da CIP - Contribuição de Iluminação Pública 

VALOR DE ORIGEM: 186,50 (TARIFA BÁSICA DE IP) - Resolução HomologatÓria ANEEL ng 

288., de 23/12/2004 

GRUPO 	- 	 - 

Classe Residencial 	 Classe Comercial/Industrial  

FAIXA DE CONSUMO - kWh ;%, VALOR FAIXA DE CONSUMO -kWh - - VALOR 
0-30 186 3,47 0-30 2,79 5,20 

31 -100 2,79 5,20 31-100 558 10,41 
101 - 200 4,65 8,67 101-200 9,30 17,34 
201-300 5,58 10,41 201-300 12,09 22,50 
301-400 6,51 1 - 12,14 301-400 	- 14,88 27,75 
401-500 8,37 15,61 401-500 17,67 32,95 

501 - 1000 13,95 26,02 501-1000 2046 38,16 
> 1000 18,60 34,69 > 1000 23,25 43,36 

Classe Serviço Público 	 Classe Baixa Renda  

FAIXA DE CONSUMO - kWh % VALOR FAIXA DE CONSUMO - kWh % VALOR 
0-500 9,30 17,34 0-50 - isento 

501 -1000 18,6 34,69 51 - 100 2,00 3,73 
1001-2000 20,46 38,16 101 -200 4,00 7,46 

>2000 23,25 43,36 > 200 5.00 9,32 

GRUPO A 

'lasses Residenciais, Industriais, Comerciais, Servi 	Público e Rural 

FAIXA DE CONSUMO - kWh - % VALOR 
0-2000 27,90 52,03 

2001-6000 46,50 8672 
6001 - 16000 93,00 173,45 

> 16000 139,50 260,17  
Ao. 5 - Os tributos são impostos. rasos e contribuição de melhoria decor-

reste rie obras públicos. 

TITULO II 
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

CAPITULO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 6- O sistema tributário municipal 6 composto por. 

- Impostos 

o) sobre a propriedade predial e territorial urbano; 
b) sobre o Tranvmissào "inter vivos", o qualquer mutilo, por ato oneroso, de bens 
imóveis. por natureza ou acessão finca, e de direitos reais nobre irrsdveis, eocetu urde 
garantia. Irem como cessào de direitos corto aquisição; 



P.9. 44 	1 riformativo de Sá-lo Pedro da Aldeia ao 423 	E  de 	 11I7TfIII 
§ 	- O vál,trvomil, apurado mediante lei, nerd o atribuído ao imóvel pani o reepectivansnntn, na TP-T - Tabela de Preço de Terreno, na TP-C - Tabelo de 

dia lada  janeiro do exercido o que se referira lançamento. 	 Preço de CauntniçflO, na TFC-T - Tabela de Fator de Correção de Terreno e os 
TFC-C - Tabelo de Fator de Correção de Constntçflo, constantes no MCV - Mapa 

§ 2 - Não sendo expedido o MCV - Mapa Genérico de Valores, os valores Genérico de Valores. confomte anexo específico próprio. 
venais doa imóveis seda atualizados, anualmente, através de Decreto, com bate nos 
índices oficiais de correçôa monetária divulgados pelo Governo Federal. 

Art. 14 -0 MCV - Mapa Genérica de Valores conterá a POV.T - Planto 
Genérica de Valores de Terrenos, a PGV-C - Finais Genérico de Valores de Construção 
e a P0-PC - Planta Genérica de Fatores de Coacção que fixarão. respectivaasrate. os 
Vtt.Tn - Valores Unitários de MeOaa Qtiadrados de Terrenos, os Va-Cs - Valores 
Unitários de Metros Quadrudan de Constntçfles e as FC-Ts - Fatores de Correçõen de 
Tcravttos coa FC-Cs - Fatores de Correções de Conntntçôes. 

Art. 15' - O MT— Valor Venal de restou resultará da ntoltiplicnçla da 
AT-T - Arco Total da Tesn-coo pela correspondente Va-T - Valse Unitária de Metro 
Quadrado de Ten-etto e pelos PC-Tv - Fatores de Cuereçãu de Terreno. previstas na 
MCV - Mapa Genérica de Valores, aplicáveis de acordo com as ccmetvriaticas do 
terrena, conforme a fórmula abaixo: 

VV-T (AT-T) a (Vu-T) a (FC-Tn) 

§ I'- No cálculo do VV-T - Valor Venal de Terrena, no qual exista prédio 
em condomínio, será considerada a I'I-TC - Praçào Ideal de Terreno Comum corres- 	 vvi - (Vv-T + FI-TC) + vv-c + QP-ACC) 
pendente a cada unidade alttôaoma, conforme a fórmula abaixo: 

Art. 23' - As ALCn - Allqtiotan Correspondentes, conforme aseso 
Fl.TC -I.LIj. onde 	 especificas próprios afia: 

FI-TC Fração Ideal de Terrena Comuns 	
- progressivos em não da fsinçãn social da propriedade urbana; 

T 	Arca Total de Terrena mia Condomínio 	 II - diferentes de acorda rum a localização ensinado imóvel. u - Área Coaalrailda de Unidade Antflnunma 
C-  Área Total Construiria da Condomínio 	 § 1'.Nos cosas em que exista construção em terreno cuja área exceda 

a vinte vezes a área construída em que estiver vinculada, ocorrerá tonibéns a § T - Poro os efeitos deste imposto considera-se imóvel neta edificação. O incidência do imposta nobre a Propriedade Territorial Urbana, sobre a área cace-
terreno e o solo sem benfeitoria ou vdifscaçüo, assim entendida tassabdtu o imóvel que dente, além do imposto  predial. 
contenha: 

§ 2'- A Tabela de aliqutolas da IPTU. descritas au Anexo, seda as altas 
faixas de valores cotnigidas anualmente pela mevam Indico adotado pura correção 
da Plu,itu Genérica de Valores - POV. 

abri, 24" - Não será permitida as Município. cm relação ao Imposto 
sobrou Propriedade Predial e Tcanitaéal Uehmuu - IPTU: 

- adotar como base de cálculo a auperficie da imóvel nua "status" ecau6mica de 
seu proprietário: 

II - a fixação de adicional progressiva em função do número de imóveis do 
contribuinte; 

- (AT-C) a (V,.-C) u (FC.Cn) 	 111 - mediante decreta, proceder a rala atunlio.oçflo em perceatoal superior nas 
índices oficiais de correção monetária divulgados pelo Governo Federal. 

abrI. 1V - A AT-C - Area Total de Construção será obtida através da 
medição das contornas esternos das paredes mi, nu canu de piluuis, da projeção da andar 	 Seção 111 
superior ou da cobertura, computnnda.se, também, a rnperficic das sacadas, cabeéus ali 	 Sajetro Passivo 
descobertas, de cada pavimento. 

Art. 25' - Contribuinte da insponio nobre a Propriedade Predial e § P- Os pora'ics,jirnos, terraços, osezaninos e piscinas acedo computados co Tereitarisi Urbana - IPTU do proprietária do imóvel, o titular do seu domínio útil. 
área cuasimída, observadas as disposições regulamentares. 	 eira seu possuidora qualquer titulo 

§ 2' - No caso de cobertura de patos de serviços e assemelhados soeis 	 Seção IV 
considerada canso área construída a nua projeção sobre o terreno. 	 Solidariedade Tribulária 

§ 3'- As edificações eonulctsndas ou cnn minas e as cutintruçõen de natureza 	abrI, 211 - Por terem interesse comam na situação que constitui a foto 
Ictstpordeia aia actuo consideradas ceuta área edificada. 	 gemdordo Imposto sabre a Propriedade Predial e Tertiioeial Urbana— IPTU ou por 

estarem expressamente devigutados, são pessoalmente solidárias pelo pnguatettta do 

A2. 
15'- No cálculo da AT-C - Areu Total de Construção. na qual exista imposta: 

prédio coa condomínio, será acrescentada, á At'.0 - Área t'ris'utivn de Catusteação de 

cada unidade, a parte correspondente das ACC—Arenn Construídas Comuns em futuçào 1—a adquirente do imóvel, pelos débitos do aticoante, existentes á data da titula de 
de sus QP - Quota-Parte. 	 transferência. valva quando ensaIe dente a prova de nau qoitnçôu, limitada esta 

cevponsnbilidade, mios casas de arrematação em basta pública, au maisiavie da 
Parágrafo Único - A QP-ACC - Quota-Parte de Arca Con.çtruída Comum respectivo preço: 

correspondeste a cada unidade autônoma. será calculada conforme a fórmula abaixa: 	li—o espólio, pelos débitos da —de cnjns". existentes ádata da ubneaxtrodnsucessão, 
QP-ACC 	,ande: 

C 	 III - o sucessor, a qualquer Ilututo, e o cônjuge meeiro, pelas débitos do "de cajus" 
existentes ó data da partilha ali da adjudicaçôo, limitada cata responsabilidade ao 

QP-ACC - Qiintu-Parte de Arca Cenntratda Caar,tm 	 montante do quinhito, do legado onda menção; 
T - Área Total Comum Construída da Condomínio 
U - Área Coanlnilda do Unidade Aotflnomx 	 IV - a pessoa jurídico que resstltae da foa1o. transformação ali incorporação de C - Área Total Construido do Condomínio 	 otttm, ali em nutra, pelas débitos das sociedades fitndidaa, transformadas ou 

Art. 19'-O Vu-T— Valor Unitário de Meios Quadrada de Terreno, a Va-C incoe-pnmdan existentes ô data daqueles atos; 
- Valor Unitário de Melro Quadrado  de Construção, os FC-Ts - Fatores de Correção de V— a pessoa natural nojuridica que adquirir de 01dm, por qualquer sIbilo, fitado de 
Terreno e os FC-Cs - Fatores de Correção de Construção serão obtidas, comércio ou de estabelecimento comercial, industrial ou de serviço, e continuar a 
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Item 21 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 
Subitens 1 	 Descrição AIíg. 

21.01 lServiços de registros públicos, cartorários e notariais, 5,00% 
Item -_  Serviços exploração  _22_ _de_ _de_rodovia,  

Subitens Descrição Alíg. 
Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou 
pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, 

22.01 manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e 5 00% 
- segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e ' 

outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de 
permissão ou em normas oficiais.  

Item 23 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. 
Subitens 1 Descrição 1 Alig. 

23.01  Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e 
5,00%  congêneres. 

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO PREFEITO 
Item 24 = Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, 

adesivos e congêneres.  

Subitens Descrição Alíg. 
24.01 Serviços de chaveirosi  confecção de canmbos, placas, sinalização visual, 

banners, adesivos e congêneres. 4 00/ , 

Item 25 - Serviços funerários.  

'Subitens Descrição AIíg 

25.01 

Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de 
capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e 
outros paramentos; de-sembaraço de certidão de óbito; fornecimento de 
véu, essa e outros adornos, embalsa-mento embelezamento, 
.conservação restauração  _ou_ _de_cadáveres.  

4,00% 

25,02 lCremação de corpos e partes de corpos cadavéricos, 4,00% 
25.03 Planos ou convênio funerários, 300% 
25.04 1 Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios, 4,00% 

Item 26 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, 
bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres, 

Subitens Descrição AIiq. 

2601 
Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, 
documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas 
agências  _franqueadas; _courrier_e_congêneres.  

5,00% 

Item 27 - Serviços de assistência social. 
Subitens 1 Descrição Alig. 

27,01 IServíços de assistência social, 13,00% 
Item 28 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 

Subltens 1 Descrição Alíg. 
28.01 lServiços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza, 5,00°h 

Item 29 -Serviços de biblioteconomia, 
Subitens Descrição Alíg. 

29.01 lServiços de biblioteconomia. 5,00% 
Item 30 - Serviços de biologia, biotecnologia e química. 

Art. 200 - O Imposto sobres Propriedade Predial e Terrilarinl Urbano - 
IPTU será calculada alauvdn da asvltiplieeçflo do VVI - %'olor Venal do Imóvel com 
e ALC - Allqoota Correspondente, conforme e fórmula abaixo: 

IPTU - VVi a ALC 

Art. 21 - O VVI - Valos Venal dv Imóvel, no qual não exista prédio 
em coadoininio, verá calculado através nontatório do VV-T - Velar Venal do 
Terreno coma VV-C - Valor Venal do Construção. conforme a fórmula abaixo: 

5'VI = (VV-T) + (VV-C) 

Ari. 22 - O VVI - Velar Venal da lmóvcl, na qual exista prédio em 
eottdominio, será calculada utruvén somatório da VV-T - Valor Venal do Terreno 
mais a Fl-TC - Fração Ideal de Terreno Comum correspondente a cada unidade 
uuhãtsuma, com o VV-C - Valor Venal da Construção mais a QP-ACC - Quota-
Parte de Ama Casatajido Comum correspondente a cada unidade autônoma, 
conforme a fórmula abaixo: 

- construção provisória que possa ate removida sem destruição alt alteração; 

II - caastsntçãa mas andamento ou paralisada: 

III - construção interditada, condenada, cm ruínas. auem demolição. 

abri. 16' -O VV-C - Vaiar Venal de Construção resultará da multiplicação 
do AT.0 - Arca Total de Consiruçeu pelo Vit-C - Valor Unitário de Meteu Qnadrado 
de Construção e pelas FC-Cs - Fatores de Correção de Coastntçào, provista no MCV 
- Mapa Genérico de VaIares, aplicáveis de acordo comas características da Convteuçôo. 
conforme a fórmula nbsino; 
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XXVIII —iodos os demais atos e contratos oneravas, tronstoiivosda propriedade ao do III - valores aferidos na mercado imobiliário;
domlnio útil de bons imóveis, por natureza ou por acessão flnieo, atidos direitos sobre 
imóveis. • IV - nutras dados iníonssativos tecnicamente reconhecidos. 

Ari. 33-O Imposto sobre a Tnntuanuisaito 'Inter Vivos", o qusíquerTílulo, 	Ari. 39 - O Imposto sobre o Tnutsntisstto 'Inter Vivos", a Qualquer 
por Ato Onerava, de Bens Imóveis, por Ontureza ai, acessão Ilsica. e de Direitos Reais Titulo, por Ato Oneroso. de Bens Intóveis, por natureza usa acessão física, e de 
sobre Imóveis, corria os de C,arootia, bem entoa Cessão de Direitos o soa Aquisição - Direitos Reais sobre Imóveis. enceto os de Garantia, bem conto Cessão de Direitos 

- ITBJ não incide sobre a transmissão de bens ao direitas, quando: 	 a sura Aquisição - lTBl será calculado através da multiplicação do VIãD - Valor 
dos Bens ou dos Direitos Transmitidos. Cedidos cii I'eemtitados. no Monirsio da 

- incorporados uso patrimônio de pessoojuridico em realização de capital; 	Transmissão. da Cessão na da renttora coas a ALC - Aliqoota Correspondente. 
confomie o fórasolo abaixa: 

II - decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídico, salva ar, 
sesses casos. a atividade preponderante do adquirente foro compra e venda destes bens 

	 l'I'Bt = VBI) a AL.0 
ou direitos. [-ação de bens imóveis ao arrendamento mercantil; 

Art. 40 - A atiquoto do ITBI dde 2% (dois por cento) 
III - cai drcorr6trcia de soa desinnotporação do património do pessoa jurídica a que 
famas cnu(nridos, rriomaretn nos mesmos alienantes; 

	 Parágrafo tinira - Nas transmissões imobiliárias financiadas por 
entidades públicas, incidir.) a imposta ruo atiqtuota de 0,5% (meia por cento) sobra 

I' - cote voltar ao domínio do antigo proprietário por força de retrovenda, retrocessão o valor efetivamente financiado e de 2% (dois por cento) sobre o valor restante. 
no pacto de melhor comprador. 

Seção III 
abri. 34 - Não se aplica o disposto nos incisos 1 e II da ari. 33, quando a Sujeito Passiva 

sos'idade prepondemnin da adquirente fora compra e vendo desses bons e direitos, usou 
locação au arrersdamenio mercantil. Art. dl - Contribuinte do Imposto sabre o Transmissão "Inter Vivas", a 

Qualquer Titulo, por Aia Onerara, de Bens imóveis, por natureza ou acessão física. 
P -Considera-se caracterizada a atividade preponderante, quando moia e de Direitos Reais nobre Imóveis. cucera as de Garantia. bom como Cessão de 

de 50% (cinqüenta por cento) do receita epomcioaal da pesnonjurídica adquirente, nos Direitos a oito Aquisição - ITI)l é: 
2 (dois) unos anteriores ã aquisição, decorrer de transações mencionadas ao "captir 
deste na. 34. 1— na iransintits)o de boas nade direitos, a adquirente ou o iruasutiteate do boat ou 

do direito transmitido; 

§ 2- Se o pessoa jurídica adquirente iniciar soas atividades após a aquisição, 
ou menos de 2 (dais) anos artes dela. apurar-se..) a prcponderãacio, levando-se cm II - na cessão de bons eti de direitos, o cessionária ou o cedente do bem na do 
canto os) (Inês) primeiras unos seguintes ti dolo da aquisição, direito cedido; 

§ 3'» A inexisténciu do prcpoaderáncia de que trato o § 1.' deste unI. 34 ser.) III - au pennttta de bens ande direitos, qualquer ora dos pemiotanres do trem ou 
demonstrado pelo inlcressisdo, quando do apresentação da 	Declaração para Lança- do direito pcnutoindo. 
mento do TB]", sujeitando-se o posterior verificação fiscal. 

Seção IV 
Ara. 35. Considera-se ocorrida o foto gerador do Imposto sobro a Trans. Solidariedade Tributária 

missão "mire Vivos', a Qitulqoer Título. por Aio Oneroso, de Bens Imóveis, por oortj 
rezo ou acrssão finco, e de Direitos Reais sobre Imóveis, exceto os de Guranlio, bom abri. 42 - Por terem interesse comum nu situação que constitui a falo 
cairia Cessão de Direitos asna Aquisição— lTlàl tio momento da lrattsmissão.dscessão gerador do Imposto sobre o Trarrsmisnão Inter Vivos', o Qualquer Titulo, por Ata 
nu da Isentiuru dos beira na dos direitos. rrrpcciivanrentc, transntiãdos, cedidos cii Onerosa, de Bens Imóveis. por natureza ou acessão flaica, e de Direitos Reais sabre 
peetasurudos. Imóveis, coreto os de Gamaãu, bem como Cessão de Direitas a suo Aquisição - 

ITRI ou por errarem expressamente designados, são pessoalmente solidários polo 
abri. 36 - Ocon'cndu e transmissão "ister visas", a qualquer titulo, por Ata pagamento do imposta: 

Onerava, do propriedade ou do domínio útil de bons imóveis, por natureza nu por aura 
Mo finca, confiante definido tio Código Civil, de direitos mais sobre imóveis, escria 1— au transmissão de boas ou de direitos, o adquirente, em ralação na tnrosieiicaie 
as direitos reais de firmaria, bom como da cessão onerosa de direitos a soa aquisição, da bem ou do direito transmitido; 
nasce o obrigação fiscal para com o Imposto sobra a Transmissão 'luler VivW. 
Qualquer Título, por Ara Onerara, de Ocos Imóveis, por Ilaturezu ou aeesvão lisiea. e II - na transmissão de boas onde direitos, a tmnstoiteute, coa relação nu adqurircarc 
de Direitos Reais sabre lmós'eir, exceto os de Garantia, bem como Cessão de Direitos do bem ando direito transmitido: 

nua Aquisição - ITBl. Independentemente: 
111—na cessão de bens ou de direitos, o cessionário, em relação ao cedente do bons 

- da validade, do invulidade, da nulidade, da anulabilidade, da antiloçãn da mio, efetj atido direito cedido; 
somente, praticado; 

1V—no cessão de boas ou de direitos, acedente, cio relação na cessionário do bem 
II - da legrlidade, da ilegalidade, da moralidade, da imoralidade, da licirade e da ilicj nu do direito cedido; 
urde da natureza da abjcla da ata jurídico atido atolofira de seus efeitos. 

V - nu peutntnitu de bens ou de direitos, o penurirtaute, erlu relação ao outra 
Seção II pzmntttnnte do bem ma do direito rrrurratndo; 

Base de Cálculo 

VI 
- os iaboliães, escrivães e deasais srn'estnários de oficio, relativamente aos atos 

Ad.37 - A base de cálculo do imposto é o VBD - Votar dos Bens m, dos pordes ou pensar eles praticados em razão do seu oficio ou pelas omissões de que 
Direitos Transmitidos. Cedidos alt l'enniitados. no Mntncota da Transtuinslo. da Ceã forem re.sponaúveis, 
são atida Pentium. 	

Seção v 

§ 1' -O VBD - Valor dos Bens ou dos Direitas Transmitidos, Cedidos ou 	 I.naçamcalo e Recolhimento 

Permutados. no Monurnio da Tmnsnuissãa. da Cessão ouu da Permuta serei determinado 	ÀrI, 43 'O lançamento  do Imposta sabre  a Transmissão Inter Vivas",  
pelo adsnituiatmçúo fuzesudórin. w65de avalioçdo cara base nos elementos afendos ao o Qualquer Titulo, por Aio Onerava. de Bens Imóveis, par natureza ou acessão 
mercado imobiliário ou constantes do CIMOS - Cadastra Imobiliário ou no valor (laica, e de Direitas Reais nobre Imóveis, enceto os de Garania, bem ermo Cessão 
declarado polo sujeito passivo, se um destes últimos for moine. 	

de Direitos ti sua Aquisição - ITRI dever.) lerem conta  situação finca dos boas 
ou dos diremos transmitidos. cedidos ou permutados, no momento da lrannmiunão, § 2". O sujeito passivo, aurles da lns'auinm da escrituraou do instrumento que da cessão ou da permuta.

servir de base li transmissão. é obrigado a apresentar no órgão fuzeadána a"Declamação 
para Lançamento do ITOl", cuja modelo serei instituído por aro do Secretário. tenpog 	Art. 44 - O lançamento are.) efetuada levando-se em canta o VBD - 
.salve] pela área fazendãna. 	 Valor das Bens ali dos Direitos Transmitidos, Cedidos alt Permutados. na  Mãntcg 

tu da Transmissão, da Cessão ou. da Pcntiuta, determinado pela administração
Art. 38 - Na avaliação do imóvel serão considerados, destra outros, os fnreadórin, através de avrliaçfln raul bana nus elenrenton aferidos ao merendo 

seguintes elementos: 	 iOtohiliário ou constantes da CIMOS - Cadastro Imobiliário ou ao valor declarado 
polo sujeito passivo, seara destes últimos 	maior.

1— ,.oneomeuta urbana; 

abel. 45 - O Imposto sabre a Transmissão "loire Visas", a Qualquer 
11 - características da região, do terreno e da cuaslrtiçlu; 	 Titulo. por Ato Ooenoso. de Bens Imóveis, par natureza ou acessão (laica, e de 
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Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de 

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

15.17 Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição 5 00% • de cheques quais-quer, avulso ou por talão. 1 

Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel 

15-18 ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, 5 00%  u transferência e renegociação de contrato, emissão  e reemissão do termo 
de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário. 

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO PREFEITO 
item 16 - Serviços de transporte de natureza municipal. 

Subitens 1 Descrição AIíg. 
16.01 lServiços de transporte de natureza municipal. 15,00% 

Item 17 -Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. 

Subitens Descrição AIlg. 

17.01 

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros 
itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e 
fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive 
cadastro e similares.  

5 00°! 
' ° 

17.02 
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, 
resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio 
e_  infra-estrutura  _administrativa _e_congêneres.  

5,00% 

17.03  Planejamento, coordenãção, programação ou organização técnica, 
financeira ou administrativa.  

5,00%  

17.04 Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. 500% 

17.05 
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive 
de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados 
pelo prestador de serviço.  

500% 

17.06 
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento 
de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, 
textos e demais materiais publicitários,  

500% 

17.07 Franquia franchising). 5,00% 
17.08 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 5,00% 

- 

17.09  Planejamento, organização e administração de feiras, exposições. 
congressos econgêfleres. 5 n 

17.10  Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de 
alimentação bebidas,  _e_ _que _fica _sujeito _ao_ICMS).  

5,00%  

17,11 Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. 5.00% 
17.12 Leilão e congêneres. 5,00% 
17.13 Advocacia. 5,00% 
17,14 Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 500% 
17.15 Auditoria. 500% 
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7.04 - Demolição. 12.09 - Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 
7.05 - Repuroção, conservação e reCorreu de edifícios. estradas. penses, portos econgb 11.10- corridas 	coospetições dc nnimuis. 
flores (exacto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestados dos oen'iços. 12.11 -Competições esportivos ou de destreza litico ou intelectual, com ou nem a 
foro do local da prestação dos serviços, que Oco sieito ou ICMS). participação do espectador. 
7.06 - Colocação o instalação de tapetes, caepetea, assoalhos, cortinas, revestimentos de 12.12- Execução de música. 
parede, vidros, divisórios, placas do gesso e congOneres, com material fornecido pelo 12.13 - l'rnoloção, mediante ou sem encomenda prévia. de eventos. espetáculos. 
tomndor do serviço. entrevistas. shorvs, baIles, danças, desfiles, bailes, teatros. óperas, concertos. reei 
7.07 - Recuperação, esopagem. polimento e luttruçáo de pinas e congêneres. tais. festivais e congêseres. 
7.08 - Colafetação. 12.14 - Fornecimento de música pana ambientes fechodns ou não, mediante trusa 
7.09 - Vorrição, coleta, remoção, incineração, tmtunscntn, neciclaficta, separnçõo e deslj missão por qualquer processa. 
nação final de liso. rejeitas e oottmv residiras quaisquer. 12.15- Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e coagõoeves. 
7.10 - Limpem, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, 12.16 - Exibição de filmes. entrevistas. musicais, espetáculos. rhoscs, concertos. 
chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. desfiles. óprms, competições esportivas, de dertrneu intelectual ou rongêneros. 
7.11 - Decoração e jordinogem, inclusive corte e poda de árvores. 12.17 - Recreação e roimação, inclusive em ferros e es'ootus de qualquer ttatuneou. 
7.12 - Conteste e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes fisicos, 
qoltoicos e biológicas. Serviços relativos à fonografia, fotografia, cirsematogmfiu e repmgmfia. 

7.13 - Dedetização, desinfecção, deninsetização, ixsunieoção. higienizaçán. denratiza- 13.01 - Puengnufia 00 gravação de sons. inclusive Insucagem, dublagem. mtnogem 
ção. ptulvrrizaçào e congéneres. e congéneres. 

7.14 - Florestomnenta, reflorestamento, semeadura, odiuboção e congéneres. 13.02 -Fotografia e cinematografia. inclusive reneloção, ampliação, cópia. repno- 

7.15 - Escoramento. cooteoção de etteovtus e serviços congéneres. durção, loacogem e congêneres. 

7.16- Limpem e dmgogcttt de rios, portos. cnttnis, balas. lagos, lagoas, represas, açudes 13.03 - Repro8rofio. micrufilmogem e digilalmeoção. 

eeottgãncrcs. 13.04 - Composição gráfica, fotocomposição. cliehenia, zittcografia, lítogmfia, 

7.I7Acontpaohnntottto e fiscalização da execução de obras de engenharia, onqttitcrstm fotolitagrafio. 

Serviços relativos o bons de terceiros. 
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisto, cargo e recoega, conserto, restuti. 
rnçfln, blindagem, manutenção e conses-voção de stuúqusinos, veículos, aparelhos, 
equipamentos, nsOlnnes, elevadores ou de qualquer objeta (exceto poços e partes 
empregadas, que ficam sujeitos ou ICMS). 
14,02- Assistência técnica. 
14,03 - Recondicionamento de motores (cxceln roçou e partes empregadas, que 
ãcam nujcitns no ICMS). 
14.04 - Rneouuchutognno ou regeneração de pneus. 
14.05 - Rentournçóo. recondicinnnmentn, acondicionamento, piorara, beneficia- 
osenta. lavagem, secagem. riagimnoro. gulvnnoploutia, anodizoçto. corte, recorte. 
polimento. plastificação e couugêoeres, de objetos quaisquer. 
14.00 - lnstolaç6n e montagem de aparelhos. ouóquissnn o equipamentos. inclusivo 
montagem industrial. prestados na usuário finul, exclusivamente vens material por 
ele fornecido. 
14.07 - Colocação de molduras e cnngõnenes. 
14.08 - F.ttcndernação. gravação e dautração de livros, resistas e coogêucrcs. 
14.09 - Alfaintonia e costura, quando o material for fornecida pelo usuário finol, 
exceto ns'iomentu, 
14.10 - Tinturaria e lns'uitdenix, 
14.11 - Tapeçaria  e reforma de  estofamentos em geral. 
14.12- Funilaria e lanternagem. 
14.13 - Carpintaria e serralheria. 

IS - Serviços relacionados ou setor bancário ais financeira, inclusive aqueles
prestadas por instituições finsscci,os otrtonizadas a funcionar pela União ou por 
quem de direito. 
15.01 - Administração de findos quaisquer. de consórcio. de cartão de crédito ou 
débito e coogêncreo, de costeira de clientes, de cheques pré-datadas e coogêncres. 
15,02 - Abertura de eoolsx cor geral. inclusive enota-coreente, conta de investi. 
mentos e aplicação e caderneta de poupança, no Pois e nu exterior, bem como a 
montulcoção das referidas contos ativos e ieolis'an. 
15.03 - Locação e nsaouilcoç8a de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de 
terminais de atendimento e de bens e cqaipusssentno eito geral. 
15.04 - Fornecimento ou, emissão de atestados cm geral, inclusive atestado de 
idoneidade. atestado de capacidade finonceira e congêocres. 
5.05 - Cadastro, elaboração de ficha cadunmsl, renavaç6o codastml e ceogõncreo. 

incluusflo ou exclusão no Cadastro de lêosileoten de Cheques sem Fundos - CCF ou 
em quaisquer outros hnocos cadastrais. 
15,06- Emissão, rccmisnão o fornecimento de avisos. conupmvoolns e documentos 
em geral: abono de firrons: coleto e entrego de documentos, bons e valores: comooj 
coç-o com narra ogêncin ou como administração central: licenciamento elelrõoicn 
de veiculas: Ironsferência de veiculas: agenciamento fiduciário ou depositário: 
devolução de bens em custódia. 
5.07 - Acesso. movimentação, atendimento e consulta o contas em gemi. por 

qualquer meio ou processo, inclusive por telefone. fac-símile. internei e telex. 
acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e qssnsra horas: acesso a outro 
banco es rede compartilhado: fornecimento de saldo, entroso e demais informações 
relativas e contarem geral, por qualquer meio cii processo. 
5.08 - Emissão, eccmisxào. alteração, ecosão, xsibntiursição, cancelamento e 

registro de cansrnse de crédito: estudo, análise e avaliação de operações de crédito; 
emissão, concessão. alteração ou contratação de aval, fiança, anutènciu e congé-
neres: serviços relativos a olserourm de crédito, para quaisquer fins. 
15.09 - Arrendamento mercantil (leasIng) de quaisquer bens, inclusive cessão de 
direitos c obrigações. substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro 
de controlo, e demais serviços relacionados on arrendamento itoercantil (leaalng). 
15.10 - Serviços relacionados o cobranças, recebimentos ou pagamentos coo geral, 
de títulos quaisquer, de contas ou cimOs, de câmbio, de tributos e por conta de 
terceiros, inclusive os efetuundos par meio eletrônico, automático flui por máquinas 
di, atendimento: fomecimentis de posição de cohrançn. recebimento os, pagamento; 
missão de rarnês, fichas de counpcnsoção. impressos e documentos em geral. 

EIde 	F1ITT!IJ 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, 

i4.01 restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, 
5 00°! 0 • veículos,  aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer i 	. 

objeto.(exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

14.02 Assistência técnica. 5r00°"0 

14.03 Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que 
O 5 00°! r 

- ficam sujeitas ao ICMS).  
14.04 IRecauchutagem ou regeneração de pneus. 5,00% 

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 
- 	 ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO PREFEITO 
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

14.05 beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 
5,00% anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de 

objetos quaisquer.  

Instalação e montagem de aparelhos, -máquinas e equipamentos, 
14.06 inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente 5,00% 

com material por ele fornecido.  

14.07 Colocação de molduras e congêneres. 5,00% 

14.08 Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. 5,00% 

14.09 Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, 
5,00% exceto aviamento.  

14.10 Tinturaria e lavanderia. 5,00% 
14.11 Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 5,00% 
14.12 Funilaria e lanternagem. 5r00°"0 
14.13 Carpintaria e serralheria. 5,00% 

Item 15 - Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por 
instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. 

Subitens Descrição Alíq. 
Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou 

15.01 débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e 5,00% 
congêneres.  

Abertura de contas em geral, incIuive conta-corrente, conta de 
-15.02 investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no Pais e no -5,00% 

exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. 

15.03 Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, 500%  ' de terminais de a-tendimento e de bens e equipamentos em geral. 

15 04 Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de 
00/ ' idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres. 

Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e 
15.05 congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques 5,00% 

sem Fundos - CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais. 

;.;':'';fotagrnmrtóu (inclusive immlesprnsução), corlogeafia, mapeumcato, levnn- 
tamentns topogodficos, batimétnicos. geográficos,geudésirnv. geológicos, geolisicos e 

7.19 - Pesquisa, perfuração. cimetttaçãa, mergulho. perfilogem. conceetação. testemu-
nhngem. pescoria, estimulação e nutras serviços relacionados com a exploração e 
enplotaçào de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. 
7.28 - Nueleoção e bombardeomeoto de nuvens e cong6nrncs. 

8 - Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, iostmçflo, 
treittaotcnto e avaliação pessoal de qualquer gmsi ou natureza. 
8.01 - Ensino regular pré-escolar. fundamental,médio e superior. 
8.02 - Instrução, treinatoenro, orientação pedagógica e educacional, avaliação do eonhg 
cimentos de qualquer natureza. 

9-Serviços relativos o hospedagem, turismo, viagens e rongêncres. 
9.01 - Hospedagem de qualquer 0010mw em hotéis, ajsarl.nen'tee eondoosiniaio, flor, 
apart.hOléiu, hotéis residência. restdenre.nenlve. aflito senico, hoteburia maritimo, 
ntoléis, pensões e coogênrrrn: acupaçõn por temperado com fornecimento de serviço (o 
valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito no 
Imposto Sobre Serviços). 
9.02 - Agenciamento. ncgaoizução. promoção. intenoedinção e execttçãn de programas 
de Ituismo. possrios, riageus, excursões. hospedagens e congêneres. 
9.03 -Guiss de turismo. 

10- Serviços de inlennediuçdn e congéneres. 
10.01 - tugencismettro. corretagem ou inleanediaçào de câmbio, de seguros. de cartões 
de crédito. de planos de saúde e de planos de previdência privaria. 
10.02 - Agenciamento. corretagem ou intrnrssrdisçân de títulos cm gereI, valores mobj 
liários e contratos quaisquer. 
10.03 - Ageoeinmeoln, corretagem ou iotensaediução de direitos de propriedade induz 
triol, artística ou literária. 
10.04 - Agenciamento. eorretngem ou intermedioção de contratos de arrendamento mel 
cantil (leaslog), de franquia lrronehixingl ode fotuócoçãu (factoriag). 
10.05 - Agenelomeoto, corretagem ou iolemsedinçáa de bens móveis ou imóveis, não 
abrangidos cm outros itens ou nttbilcns, inclusive aqueles rnolizadc'r no âmbito de 
Bolsas de Mercadorias e futuros, por quaisquer meios.
10.06 -Ageneiomcoto marítimo. 
10.07 - Agenciamento de noticias. 
10.08 - Agenciamento de publicidade e pnopsganda, inclusive o agenciamento de veieoj 
ação por qttaisqticr ateias. 

10.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 
10,18- Distribuição de bons de terceiras. 
II - Serviços de gttnnda, entacinoansrntn, ananazenamento, vigilãocis e congêneres. 
11.01 - Guarda r entacinonuoroso de veiculas semestres otutomotores, de aeronaves e de 
embarcações. 
11.02 - 'igilãncin, segurança ou mnnitoramentn utc bens e pessoas. 
11.03 - Escolto. inclusive de veiculas e confias. 
11.04 - Armazenamento. depósito. carga. descarga— arrumação e guardo do bens de qual 
quer espécie. 

12- Serviços ute diversões. Inrer. entretenimento e congéncees. 
12.01 - Espetáculos teatrais. 
12.02 - Esibiçõns cinemotognóficou. 
12.83 - Espetáculos circenses. 
12.84 - Programas de auditório. 
12.05 - Parques de diverv5ev, centros de lazer e congêneres. 
1206 - fontes. Iasl-daaclng e congéneres. 
1N7 - Shosva, Isalter, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos. recitais, festivais e 
eoogêsenes. 
12.08 - Feiras, euposiçttes, congressos e congéneres. 
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39.01 - Serviços de otrrs'esusio e lapidação (quando o marterial for fornecido pelo 
tomador do serviço). 

- 40- Serviços relativos o obras de arte sob encomenda. 
40.01 - Obras de arte sob encomenda. 

§ 1'- A lista de serviços, eml,ora taxativa e limitativa na soa verticalidade, 
comporia interpretação ampla, analógico e extensiva na suo horizontalidade. 

§ 2 - A interpretação onrplu e analógica é aquela que, panada de tini texto 
de lei, faz incluir aitnnções análogas, mesmo não, expressamente, referidas, não criando 
direito nova, lxxx, apenas, completando o alcance do direito existente. 

§ 3 - A Incidência do Imposto Sabre Serviços de Qualquer Nobreza - 
ISSQN não depende da deanntinnç0n dada no serviço prestada ou da conta utilizada 
para registros da receito, mas, tão-somente, de ova identificação, sitnplrv, ampla, 
analógica ou eotansis'a, com as serviços previstos na listo dc nerviçes. 

§ 4*Para fiorde enqvadromcnto no lista de serviços: 

- o que vale é a nomureza. a "alttso" da serviço, sendo irrelevante o nome dado pelo 
contribuinte; 

II - o que importa do essõncia. o "evplritn" do serviço, ainda que o nome do serviço não 
estrio Prevista. literalmente. tts lista de serviço. 

§ 9 .0 imposta incide também sabre e serviço proveniente do exterior do 
Pais nu cuja prestação se tenha iniciado na anterior do Pois. 

§ 6' - Ressalvadas os exceções expressas na listo anexo, os serviços nela 
mencionados não ficam nojeiras ao Imposto Sobre Operações Relativas á Circulação de 
Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Jstermttnicipal e de 
Comunicação - ICMS. ainda que nua prestação envolvo fornecimento de mercadorias. 

§ 7'- O imposto de que trata esta Lei Complementar incide ainda nobre os 
serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados 
economicamente mediante autorização, permissão ou eonceanãv, com o pagamento de 
tarifo, preço ou pedágio pelo asoário final do serviço. 

§ O' - Ocurrendu a penotação, por pessoa fisica ou jurídica, com ntt nem 
estabelecimento fixo, de serviço de qualquer natureza não compreendidos no arr. 155, 
II, da Constituição da República Federativa da Brasil, definidos na lista de serviços, 
nasce a obrigação fiscal para esmo Imposto Sabre Serviços de Qtialqticr Natureza - 
ISSQN, lndepvndertcntentc: 

- do validade, da iavnlidadc, da attlidndc, da antilubilidade, da anulação do ora. 
efetivamente, praticada: 

II - da legalidade, da ilegalidade. da ntvralidadc, da imoralidade. da licitntde e da 
ilicitade da nnttmmzn do objeto do ~jurídica ati do malogro de seus efeitos. 

Ari. 90- A base de cálculo do imposto é apreçado serviço. 

§ V - Quando as serviços drscaitns polo sulaitem 3.03 tio lista anexa forem 
prestados no território de mais de um Município. o base de cálculo verti propnrcionnl, 
conforme a caso, à extensão da ferrovia, mdxxix, duros e condutos de qualquer 
natureza, cabos de qualquer natorezu, na no número de pastes, existentes em cada 
Município. 

§ 2 - Não se incinera na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de 
Qitolqoer Natureza: 

- o valor dos osnteriais fornecidos pela prestador dos serviços previstos nas itens 7.02 
e 7.05 da lisla de serviços donO. 49 desta Lei Complementar; 

Art. SI - O Imposta Sobre Serviços de Qualquer Nstttrcza - ISSQN não 
incide nobre: 

- os serviços prestados: 

a) em relação de rrrtttrcgn; 
6) por trabalhadores avulsas: 
e) por diretores e mrtaathrus de conselhos consultivo vtt fiscal de sociedades e fstxduçàes. 
bens como dor sócios-gerentes e dos gcrentes-tivlegndas; 

II - as mercadorias a serem ott que tenham sido utilizadas as prestação de das serviços 
indultos aos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços do urr' 49 desta Lei Complementar. 

III - as exportações de serviços para o exterior do Pais: 

15,a - e valos interrs,ediado ttn mercado de titulas e valores mobiliárias, o solar dos 
depósitos baneórios, a principal,jarns e acréscimos moratórias relativos a vpernçôes de 
crédito realizadas por instituições financeiras: 

Parágrafo único. Não se enquadram na disposta no inciso III os serviços 
desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja 
(eito por residente no exterior. 

teia ou 423 14!de Novembro de 2013 
Ari. 02 - O serviço considero-se prestado e a imposto devido ao local 

do estabelecimento prestador nu, na (oIto do estabelecimento, na local do domicilio 
do prestador, exceto nas hipóteses previstas vos incisor 1  XXI, quando o imposto 
será devido no local: 

1 - do estabelecimento da torandor uti intermediário do serviço ou, no (alta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do 5.' do ari. 49,a; 

II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e nutras estruturar, no caso dos 
serviços descritos no st,bitemn 3.04 da lista de uerviçou; 

111-da euecsmçâv da obra, na coso das serviços descritos na sttbitem 7.02 do tinta; 

IV - da demolição, no casa das serviços descritns av stibitem 7.04 da listo: 

'a'- das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congéacres, co caso dos 
serviços descritas ao ss,bitem 7.05 da listo: 

VI - da execução da vasniçflo, caleta, remoção, incineração. tratamento. recicla-
gem. separação e destinoçào final de liso. rejeitos e antros resíduos quaisquer, Ira 
caso dos serviços descritos no stthitcm 7.09 da lista: 

VII - da execução do timpno.a. maiautcttção e conservação de s'ian e logradouros 
públicas, imóveis. chamirsés, piscinas, parques. jardins e congêneres, no coso dos 
serviços descritos no subitem 7. 10 do lista: 

\'Ill - da esecstção da decamção e jardinagem, da corte e poda de árvores, na casa 
dos serviços descritas no subirem 7.11 do lista: 

IX - do controle c tratamento do efluente de qualquer uatnreza ode agentes fisicon, 
químicos e biológicos. no caso das serviços descritas no rabitem 7.12 da lista; 

X -do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, os coso 
dos serviços descritos no sttbitent 7.14 da lista; 

XI - da execução dos serviços de escoramento. contenção de encostas e cnn-
góneres, no casa das serviços descritos no sobiloens 7.15 do lista: 

XII - da limpeza e dragagem, na caso das serviços descritas no subirem 7.16 da 

XIII - Acnmponhamcvto e fiscalização da cuecttção de obras de engenharia, 
arquitetura e t,chooisma. na  ocas das serviços descritas nu subitem 7.17: 

XIV -onde o bens estiver guardado att estacionado. xv casados serviços descritas 
tu subiteos 11.01 da lista: 

XV - das bons nu da domicílio dos Pessoas vigindns. segurados ou monitvmdos, 
na caso dos serviços descritos no sabitem 11.02 do lista; 

XVI - da usanxzenume,tta, depósito. cangu, doscosga, arrumação e guarda do bem. 
nu caso dos serviços descritos ,,n subitem 11.04 do listo; 

XVII - do execução dos serviços de diversão. larer, entretenimento e congéneres, 
an caso das serviços descritos vos subitens do item 12, exceto a 12.13, do 1mb: 

XVIII - do Município ande está sendo executado o transporte, ao caso dos serviços 
descritas pelo rabitem 16.01 da listo; 

XIX - do estabelecimento da tvmodor da mão-de-obra ou, rir (alta de estabe-
lecimento. onde ele estiver donticiliado, no caso das serviços descritos pelo 
subitem 17.05 do lista: 

XX - da feira, exposição, congresso omm cottgdncce a que se referir o planejamento. 
organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.09 da 
listo; 

XXI - do porta, aervpotin, fcrcoporto, terminal rodoviário, ferroviário ou tvetrn-
vi(riv, na caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista. 

§ I -No caso dos serviços o que se refere o sm,bimem 3.03 do listo anexa, 
cvnsidenavne acorrida n fato gerador e devido o imposto em ceda Mtmniclpin com 
cujo território haja extensão de ferrovia. rodovia, pnstcn, cohvn, dotas e vnaadttbvs 
de qualquer mtntstcezu. objetos de locação. vsiblocação, nmrenda,ameato. direito de 
passagem nu pvmtissãn de lisa. compartilhado 00000. 

§ 2' - No caso dos serviços a que se refere a subimem 22.01 da lista 
ancas, considero-se ocorrido o fato gerador e devido n imposta cor cada Município 
cru cujo território haja extensão de anduvin explorada. 

§ 3 - Considera-se ocorrida o frIa gerador do imposto no local do 
estabelecimento prestador nos serviços executados em éguas marilimas, coce-
mundos en serviços descritos no sohitem 20.01. 

Ari. 93 - Considera-se estabelecimento prestador o local onde e 
contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou 

ET.f  Novembro TiII 

Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perrilagem, concretação, 

719 testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados 2,00% com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros 
recursos,. minerais. 

7:20 Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 4,00% 

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DÁ ALDEIA 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO PREFEITO 
Item 8 - Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, trei- 

namento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza..  

Subitens 1 Descrição Alig 
8.01 nsino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. 3,00% 

8 02 strução, treinamento, orientação pedagógica  e educacional, avaliação fir 
O ' e conhecimentos de qualquer natureza. 

Item 9 - Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres.  

Subitens . Descrição Alíg. 
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service 
condominiais, flat, apart-hotéis,, hotéis residência, residence-service, suíte 

9.01 service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por 300%  ' temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, 
quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre 
Serviçõs)..  

Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de 
9.02 programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e 3,000/0 

congêneres.  

9.03 Guias de turismo. 3,00% 
Item 10 -_  Serviços  _de_intermediaçãoe_congêneres.  

Subitens Descrição Alíg. 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de 

10.01 cartões de crédito, de planos de saúde ede planos de previdência 5,00% 
privada.  

10.02  Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores 
5,00%  mobiliários e contratos quaisquer.  

10.03  Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade 5000/ a  
- industrial, artística ou literária, 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de 
10.04 arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) edo 500% 

faturização (factoring).  

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, 
10.05 não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados 5,00% 

no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios 

10.06 Agenciamento marítimo. 5,00% 
10.07 Agenciamento de noticias. 500% 

10.08 Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de 5 00% , 
- velculação por quaisquer meios. 

10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 5,00% 
10.10 Distribuição de bens de terceiros. 5,00% 
Item 11 - Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. 

Subitens 1 Descrição 1 Alia. 
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Ari. 69- Subempreilada: 

Ari. 71 -Os sinais e os adiantamentos recebidos pelo contribuinte durante o 
prestação do serviço, integrem a receito baila no mês cm que forem recebidos. 

ArI. 72 - Qoando o prestação do serviço for subdividida em portes. conside-
re-se devido o imposta no otés em que for condoído qualquer etapa cootrolstol o que 
estiver vinculada a exigibilidade do preço do serviço. 

lan. 73 - A oplicaçlo dos regros cliniviís O cottclosflo. total oo parcial. do 
prestação do serviço, iodepende do efetivo pagamento do preço do orrviço nut do 
cumprimento de qualquer obrigação cantretoal assumida por um contratante rns relação 
no outro. 

Ad. 74-As diferenças resultantes dos reajustamentos do preço dos serviços 
integrarão a receito do mês em que sua fixação se tornar definitivo. 

Seção i 
Sojrllo Passo- 

A-. 76. O contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natttrrzo - 
ISSQN é o preslodor do serviço. 

Parágrafo Antro. NOo silo contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Ova) 
quer Nobreza - ISSQN: 

- os que prestem serviços cio retaçõo de emprego; 

II - os trabalhadores ovtilsos; 

III - por diretores e ittettthms de conselhos consultivo ou fiscal de sociedades e 
fsiodações, bem conto dos sticios-grreotcs e dos gerentes-delegados. 

Seção VI 
Responsabilidade Tributária 

Aos. 77. Fico oltibaida, em caaiter soplelis'o do cumprimento total da obriga 
ção tributário, As empresas e As entidades estabelecidos no asaoieipin, na condição de 
tomadoras de serviços, o responsabilidade tributária pelo retenção e pelo reeolhisneoto 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN devido pelos presludoms de 
ocrvuços. 

lan. 78. O Município. mediante lei, poderá atribuir de modo expresso a 
responsabilidade polo crédito tributário e trreeim pessoa, vinculada ao fato gerador da 
respectiva obrigação. excluindo a responsabilidade do contribuinte Ou atribuindo-a a 
este em cariltcr supleuivo do cumprimento letal ou parcial do referido obrigação, incito  
tive no que se refere à muito e nos acréscimos legais. 

§ 2 - Sem prejuízo do disposto no caput e no § la deste artigo, são rrs-
poasós'eis: 

- o tomadur ou inivnttediário de serviço proveniente do exterior do País ao cujo 
prestação se tenha iniciado no exterior do País: 

II - o pessoa jurídica, ainda que imu,tr ou isento. lomadora ou, intrt'nsediót'io dos 
serviços desertos nos sahitess 3.04. 7.02. 7.84, 7.05, 7.09. 7.10. 7.11. 7.12, 7.13, 7,14, 
7.15. 7.10. 7,17. 11.01, 11.02, 11,04. iodos do ilem 12. exceto 12.13. 17.04. 17.05, 
17.09. todos do item 20 da lisln onero. 

III - As empresas presladorus serviços de outros municípios que prestarem serviços 
dentro desta municipalidade, em conformidade dom os subirem 7,18, 8,02. 14.01. 
14.ê2. 14.03. 14.05, 14.06. 14.13. 17,10 e 17.23 da lista de serviço, ficarêo sujeitou 
retcoçflo do Imposto e pato recolhimento do ISSQN pelo tvmxdor Ioechir.udn oeste 
Município. 

IS' - a pmfeituum, os órgãos do odasinistrução pública, direta e indireta, autárquicos 
fundocivoais, das csfems federal, estadual e municipal. as empresas públicas, as socie-
dades de economia alisto e as concessionárias, perunissiontrins, autorizadas e delegadas 
de serviços públicos, bem Canon 05 instituoçõca fiaaoceims. bancárias, condomínios e 
entidades in,sunex; 

V - os empresas remadoras de serviços, quando o prestador de serviço: 

§ 2 - A responsabilidade tributário é extensivo 00 promotor ou ao patm 
cioador de espetáculos esportivos e de diversões publicas em geral riso instiloições 
responsáveis por giotusim por estádios. por teatros, por saturo e por congêneres. 
em relação aos eventos realizados. 

§ 3 - O regime de responsabilidade tributária por sssbstitxiçõo total: 

- hoseutdo, por porte do lomedor de serviço, o retenção e o recolhimento do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. substitui. totalmente, 
responsabilidade tributária do prestador da serviço. 

Ii - eflo hos'eodo. por porte do remador de serviço, o retenção e o recolhimento do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. 000 exclui, parcialmente 
ou uotatsoeole, e responsabilidade tributário do prestador de serviço. 

Ani. 80. A base de cálculo poro a retenção e o recolhimento do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Nobreza - ISSQN relativo o prestação de serviço sob 
o forma de pessoa jurídica ato incluído 00 ssibiiem 22.01 da lista de serviço, bem 
como a sociedade de profissional liberal e os profissionais oot000mns não estabe-
lecidos no Município, será calculada através da multiplicação do P5 - Preço do 
Serviço coma ALC - Aliqoota Correspondente. variável de acordo conta natureza 
do serviço e de ocom o obeso lii. de acordo com o íórnsolros fatores pertinentes. 
em conformidade unIa ohnise: 

ISSQN RETIDO NA FONTE - PS a ALC 

lati. 81.0 valor do Imposto Sobre Serviços de Qualqoor Natureza - 
1550W relido e recolhido ito fonte, por pulse do tentador de serviço. coostitstirú 
crédito tributário drdatis'el do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
ISSQN seus pago no período, por porte do pscstudor do srrviço. 

Art. 82. As empresas e as entidades alcançadas. de forma ativa ou 
passivo. pela retenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nobreza - ISSQN 
manterão controle, em separado. das operações alisas e passivos sujeitas ao regime 
de responsabilidade iriholétio por substituição total, para exame periódico da 
fiscalização municipal. 

Seção VII 
Lançamento e Recolhimento 

Ata. 83. O lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natu-
reza - ISSQN será: 

1- efetuado de oficio pela -raridade administrativa, na prestação de serviço sob o 
forma de: 

1 - o lei dctcnttinar; 
2 - a deularaçflo 000 é prestado, par quem de direibo, no pmzu e ou forma do 
legislação tributAria; 
3-a pessoa IrguImeole obrigada, embora tenha prestado declaraçõo nos tronos do 
item 2, deixe de atender. to pmzo e tta forma da legislação tributúris. a pedida de 
esclarecimento formulado pela autoridade adminislrotis'a. o oco jafzo: 
4-a pessoo legalmente obriguda, embora tenho preabodo deetaraçõo nos lermos do 
liam 2. recusar-se a prestar. nu  pravo e no formo da legislação tributáiii. escla-
recimento formulado pala autoridade administmtis'o, asco juízo: 
5-a pessoa legalmente obrigada. embora tenha prestado declaração nus lermos do 
irem 2, 000 prestar satisfatoriamente, no prazo cnn forma da legislação tributária, 
esclarecimento formuulado pela autoridade administrativa, a seu juizo: 

houver comprovação de falsidade quatro a qualquer elemento definido na Irgis 
lnçoo tributário eotllo sendo de dcclomção obrigatória; 

houver canrpras'açflo de erro quanto a qualquer elemento definido na legislação 
tributária como sendo de declaração obrigatória; 

houver comprovação de omissão quanto o qualquer elemento definido no legijo  
loção tributário como sendo do declaração obrigatória; 

houver eompmvoção de omissão, por parte da pessoa legalmente obrigado, no 
exercício da atividade de lançamento por homologação; 
10 -Isoover coniprou'açio de inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, 
no e—icio da atividade de lançomrntn por homologação; 

Terapias do qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e• 4.09 3j0 mental.  

4.10 INutrição. 300% 
PREFEITURA DE SAO PEDRO DA ALDEIA 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
la GABINETE DO PREFEITO 

4.11 Obstetrícia. 3,00% 
4.12 Odontologia. 3,00% 
4.13 Ortôptica. 300% 
4.14 Próteses sob encomenda. 300% 
4.15 Psicanálise. 3,00% 
4.16 Psicologia. 3,00% 
4.17 Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.. 300% 
418 lnseminaçâo artificial, fertilização in vitro e congêneres. 500% 
4.19 Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. 300% 

4,20 Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de 
qualquer espécie. 3 00%  , 

4.21 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 300% 

4.22 Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de 
assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. ,00% 

4.23 
Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros 
contratados, credenciados, cooperadõs ou apenas pagos pelo operador 
,do  _plano _mediante _indicação _do_beneficiário.  

300% 

Item 5 - Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.  

Subltehs Descrição Aliq. 
5.01 Medicina veterinária e zootecnia. 300% 

5.02 Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área 
veterinária. 1 O 

5.03 Laboratórios de análise na área veterinária, 3.00% 
5,04 Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 3,00% 
5.05 Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 3,00% 

5,06 Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de 
qualquer espécie. 

3000/ 1 

5,07 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 3,00% 
Guarda, tratamento, amestrarnento, embelezamento, alojamento e 
congêrieres. 3 00°! 1 O 

5.09 Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.  
Item 6 - Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. 

Subitens Descrição Alíq. 
6.01 Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 500% 
6.02 Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 5,00% 
6.03 Banhos, duchas, sauna, massagens e congéneres. 500% 

6.04 Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades 
físicas.  

5j00% 

6.05 Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 5,00% 
Item 7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, 

manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 
Subitens 1 Descrição 1 Alíq. 

- 1- é n teteirizoçoo total oo parcial de um serviço global previsto na lista  de serviços: 	a) isto comprovar sua inscrição no CAMOI3 - Codosim Mobiliário; 
Is) obrigado A emissão de Noto Fiscal de Serviço, deixar de fazê-lo; 

II - é n ierceirizaçflo de orna ml de mais de orno das etapas específicos de 001 ntfl'IÇO 	 1- Não se enquadroos no regime de responsabilidade tributário por 
gerei previsto ao lissa de serviços. 	 sohsiuloiçto toini, cai reloçto ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Notorezo - 

ISSQN,  eoqunoto prestodoreo de serviços, e, empresos nas caridades elencadas no 
Aro.  70 - O preço do serviço ou a receito baila contpõe o movimentooilem 22.01 do lista de serviços. 

* 	cconõaaico do mês eot que for eoocluldo asoo prestação. 

Ara. 79.A reteoção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nutsurczu - 
Ad. 75 - Na folia do P5 - Preço do Serviço, 00 sOb sendo ele desde togo ISSQN, deverá ser. devidamente, cotopros'ada, pelo do tomador de serviço. 

conhecido, poderá ser fixado, mediante estimativo ou otravés de atbitmmento. 

a) trabalho pessoal do próprio contribuinte; 
§ 1°- Os responsáveis o que se refere este artigo rstfln obngados ou recolhi h) sociedade de profissional liberei ou pessoa joridica. diferente de sociedade de 

otente integral do imposto devido, malta e acréscimos legais, independentemente de ler profissional liberal. quando: 
sido efetuado sina retenção na fonte. 
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II - pelo utilização. efeivn ou potencial. de serviços públicos específicos e divisíveis. 	IV - o sua existência é indicado pela conjunção. parcial ou lotal, dos seguintes 
preslodos 00 contribuinte ou postos a Suo disposição, 	 elementos: 

Ad. 99. Poro efeito de instituição e cobrança de lonas, consideram-se a) monotcoçOo de pessoal, de material, de mercadoria, de máquinas. de inslru-
compreendidos no âmbito dos atribuições municipais aqueles que, segundo a Consti- mentor e de equipamentos: 
toição Fedem]. a Cunsliluição Estadual, a Lei Orgânico do Muoielpioea legislação cosa 	9) estrutura organirocionol ou administrativa; 
elos compatível. competem ao Município. 	 e) inscrição nos órgãos previdencióvios; 

d) indicação como domicilio tributário paro efeito de outros lribolos: 
Ara. IDO. As lonas cobrados pelo Municipio, no âmbito de sues respectivos e) perrnunéscin eu ôoiino de pvnnoaeccr na local, para o exploração econômico isa 

atribuições: 	 social do atividade exteriorizado através do indicação do endereço em impressos, 
fonssulãrios ou correspondência, contrato de locação do imóvel, propaganda ou 

- têm como falu gerador: 	 publicidade, nu em cantes de telefone, de fornecimento de energia elétrico, de égua 
no de gás. 

aja exercício angular do poder de policia; 
b)o utilização, efetiva nu potencial, de serviço público especifico e divisível. prestada 	Parágrafo único. A circunstância da atividade, por suo natureza, ser 
ao contribuinte on posto ii suo disposição; 	 executada, habitual ou eventualmente, fora do estabelecimento, não o descarne- 

leriza como estabelecimento, 	- 
II - não podem: 

AO. lOS. Para efeito de incidência das taxas, consideram-se como 
lan base de cálculo ou fato gerador idênticos nos que correspondam o imposto: 	eslnlselecintsenlos distintos: 
ser calculadas cai função do capital das empresas. 

- es que. embora no mesmo local e coas idêntico nato de atividade nu não. perten 
ArI. 101. Considera-se poder de policia a atividade da udaoiaistanção público  çuns a diferentes pessoas físicas  ou jurídicos;  

pie. limitando  ou disciplinando  direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato 
oito abstenção de fato, em razão de itttemssc público conveniente 1 negarmoço. Ir higin li — os que, embora com idêntico ramo de atividade e pertencentes A mesmo pessoa 
ar. O ontem, nas costumes, à disciplina da produção e da mercada, ao exercício do rui- ou jurídica, estejam situados cm prédios distinto, ou em tocais diversos. 
atividades económicos dependentes de concessão ou autorização do Poder Pública, ã ainda que ou mesmo imóvel. 
tranqüilidade público ou no respeito à propriedade naus direitos indi'idunis ou coletivas. 

Ari. 106. O lançamento e o pagamento dos taxas aia importam co 
Parágrafo (calco. Considera-se regular o exercício  do poder de policia reconlsecitnenta da regularidade da atividade exercido. 

quando desempenhado pelo órgào competente nos limites da lei aplicável, com obser- 
s-éncia do processo legal e, tentando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, 	 CAPITULO III 
sem abuso ou desvio da poder. 	 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALiZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO 

E DE. FUNCIONAMENTO DE. ESTABELECIMENTO 
Art. 102. Os serviços públicos coosidemua-se: 

Seçãn I 
- alilizados pelo contribuinte: 

	
Fato Gerador e Iaeldêaela 

a) efetivamente, quando por ele tmstrfculdns a qualquer titulo; 
	

Art. 101. A Taxa de Fiscalização de Localização, de loulalaçán e de 
tu) potencialmente, quinado, sendo de utilização compulsória, sejam postos à alio dispo' Funcionamento de Estabelecimento - TFL, fundada ao poder de policiada Muni. 
sigilo mediante atividade administrativo em efetivo fnacionamenlo; 	 cipin - limitando ao disciplinando direito, interesse alt liberdade, regulo a prática 

de ato ou a abstenção de fato, mi razão de interesse público concernente as cxeg 
II - específicos. quando pessoas ser destacados cnn unidades autônomas de intersecção, cicio de atividades dependentes de concessão ou autorização do Poder Pública - 
de utilidade ou de necessidade públicas; 	 tem coma fato gerador a desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei 

aplicável e com observância do processo legal. da fiscalização exercida cobre 
III - divisíveis. quando suscetíveis de utilização. separadamente. por parte de cada aia 	localização, a instalação e o fuuuscioaamenta de eslabvleeiatento, Pertinente na 
doa seus tisoéóos. 	 zoseamcnto urbana, em uhsorvtocin lux tioranas municipais de posturas. 

AO. 103. E irrelevante pura a inuimtánciu dos taxas 	 Art. 109. O fato gerador da 'luxo de Fiscalização de Localização, do 
Instalação e de Funcionamento de Estabelecimento - TFL considera-se ocorrido: 

- em asreãu do exercício do poder de policia: 
- na primeira escanteio. no dato de inicia de atividade, pctn desempenho, pelo 

a cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ao administrativas; órgão competente, nos limites datei aplicável e com observância do processo legal, 
a licença, o autorização, a pernxissão ou o coscessüo. outorgados pela União, pela do fiscalização exercida sobre a localização e a instalação de estabelecimento: 

Estado ao pela Município: 
e) o existência de estabelecimento tino. ou de exclusividade, na local atida é exercida a II - nas eserelcios subseqãentes, polo desempenho. pela órgão competente, nos 
ahvidode; limites do lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização 

a finalidade ou o resultado econômico da atividade ou do exploração dos tocaia; exercida nobre a funcionamento de estabelecimento; 
o deusa funcionamento  da atividade ou o efetiva utilização doa locais:  

o o recolhimeitio de preços, de tnrifas, de emolumentos e de quaisquer outras impog III - em qualquer exercício, na data de alteração de endereço e/ou de atix'idade, 
tãaciax eventualmente exigidas, inclusive para expedição de als'arós, de licenças, de pelo desempenhe, pela órgão competente, nos limites datei aplicável e com obscg 
autorizações e de vistorias; váocia do processo legal, da fiscalização exercida sobre a localização co instalação 

de estabelecimento. 
II -pela utilização, eletiva ou poucncial, de serviços públicos específicos e divislveis, 
prestados ao contribuinte ou portos a silo disposição. que os referidos serviços públicos Ari. 109. A Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de 
sejam prestados diretamente, pelo órgão público, co, indiretamente, por autorizados, Funcionamento de Estabelecimento - TFL não incide sobre as pessoas tônicas não 
por penttission000u, por concessionários ou por contratados da órgüo pública, estabelecidos. 

CAPITULO II Parágrafo único. Consideram-se não estabelecidas as pessoas tônicas 
ESTABELECIMENTO EXTIOATI VISTA. PRODUTOR, INDUSTRIAL, que: 

COMERCIAL, SOCIAL, E PRESTADOR DE SERVIÇO 
1 —exerçam silos atividades cai ruas próprias residências. desde que aio abertas ao 

Ari, 104. Estabelecimento: publica ruo geral; 

- é a local nade afio exercidas, de modo permanente ou temporário. as atividades II - prestam seus serviços no estabelecimento ou na residência doa respectivos 

econômicas ou sociais, acoito irrelevantes para sua caracterização as denominações de ~aderes de serviços. 

sede. 	de filial, de agôocia, de sucnrsnt, de escritório de eepnnxratação nado contata seção Ii 
alt de quaisquer nutras que venham a ser utilizadas: ' Bane de Cálculo 

II - é. também, o local onde forem exercidas as atividades de diversões públicos de ArI. 110. A base de cálculo da Taxo de Fiscalização de Localização, de 
natureza itinerante; litstalnção e de Funcionamento de Estabelecimento - TFL será determinada, para 

cada atividade, através de rateio. dix'isivet, proporcional e diferenciado decantado 
III - é, ainda, a residência de pessoa finura, quando de acesso ao público em meão do respectiva atividade pública especifica, em função do número anual de diligências 
exercício da atividade profissional; fincam. 

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO PREFEITO 

ANEXO 1 - Tabela de Alíguota do-lPTU 
LEI COMPLEMENTAR N9  104, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013 

Imóveis edificados UFMS Alíquota 
a Unidades não residenciais de uso misto - 1,00% 
b Unidades residenciais - 

01 Valor Venal até 	 - . 	3.066 0,85% 
02 Valor Venal maior que 3.066 a 5.109 090% 
03 Valor Venal maior que 5.109 a 20,438 1,00% 
04 IValor Venal maior que 20.438 a30.657 105% 
05 Valor Venal maior quê 30.657 a 40.876 _1,10% 

- 
06 Valor Venal maior que 40.876 115% 

II Imóveis edificados sem o Aceite de Obras - 1,20% 
Imóveis não edificados UFMs Aliqa 

- 
01 Valor Venal até 1.022 2,00% 

- 02 Valor Venal maior que 	 - -. 1.022 a 2.044 2,50% 
- 

03 Valor Venal maior que 2.044 a 6.097 280% 
- 

04 Valor Venal maior que 6.097 a 10.219 3,00% 
- 

05 Valor Venal maior que -10.219 a 15.328 3,10% 
06 IValor Venal maior que 15.328 3,20% 

IN,  Imóveis não edificados com muro, calçada e limpos - 150% 

ANEXO II - Tabela de Alíguota do ISSN - Pessoa Física 
LEI COMPLEMENTAR N9  104, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013 

Item Descrição UFMs AlÍg. 
Profissionais Autônomos titulados por estabelecimentos de ensino 
de nível superior ou provisionados, pela prestação de serviços sob 3 846 5 00°! ° a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, estabelecidos ' 

' 

ou não.  

Profissionais Autônomos titulados por estabelecimentos -de ensino 

02 de nível técnico ou provisionados, pela prestação de serviços sob 2 564 5 00°! - 1 	- 
- a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, estabelecidos ' 

ou não.  

Profissionais Autônomos estabelecidos ou não, que exerçam 
03 atividades físicas ou artesanais, sem -auxílio de terceiros, inclusive 1.282 500% 

motoboys e taxistas.  

Agentes, representantes, despachantes, corretoresi  intermediários 

04 e outrosprofissionais autônomos nã previstos -nos itens 1, 2 4487 5,00% - 	- estabelêcidos ou  não, pelos serviços prestados sob  a forma de ' 

trabalho pessoal decorrente do exercício da profissão. 
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IV - custo de eqaipraticam: informática, mesa, cadeira e outros; 	 Art. 132. Sempre que julgar necessária. a caneta admimstração do 
tributo, o órgSo faeondõrio competente poderá notificar o contribuinte para. no 

V - casto'de irtnnsaenção: assessoria, consultaria, tecinamento e antros; 	 prazo de 30 (trinta) dias, contadas da dato da cientiftcaçiío, prestar declarações 
sobre a situação da estabeleeimetsta, com base nau quais poderá ser lançada o Taxa 

Vi - demais contas, 	 de Fiscalização Sanitário - TFS. 

CAPÍTULO" 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIO 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Art. 133. A Taxa de Ficcatizaçãn de Anúncio - TFA, fundada na poder 
de policia da Município - limitando ai, disciplinando direito, interesse ou liber-
dade, regalo a prático de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse pública 
concernente ao respeito à propriedade e aos direitas individuais ai, coletivas - trai 
como foto gerador o desempenha, pela érgãa competente, nos limites da lei upij 
crível e cnn, nhsen'ãncia do processo legal, da fiscalização exercida nobre o mitiliz0 
ção e a exploração de anúncio, pertinente aos bens públicas de tino mmvii, e ao 
controle da estética e do espaço visital urbanos. em observância ira nonisas muni-
cipais da posturas. 

Ari. 134. O foto gerador da Taxa de Fiscalização sin Anúncio - TFA 
considera-se ocorrida: 

- no primeiro esarcicia, na data de inicio da utilização da anúncio, pala datam 
pnttho. pelo órgão competente, lias limitas da lei aplicável a com obnrrvánciu do 
processo legal, da fiscalização exercida sobre o utilização e a exploração de 

ii - lias exercícios subseqüentes. pela desempenho, pelo órgão competente, nos 
limites da lei aplicável e com observância do processa legal, do fiscalização cxci 
cida sobre a exploração de anúncio; 

III - em qualquer exercício, na data de alteração da utilização do anúncio, pela 
desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável croas nbserváacia 
do processo legal, da fiscalização exercida sobre a ,ttilieaçSa de anúncio. 

Art. 135. A Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA não incide sobre 
os anúncios, desde que seio qualquer legenda, dístico no desenho de valor publi-
citário: 

1 - destinados a fias patrióticos e à propaganda de partidos políticos ou de aosns 
candidatos, na foasra prevista na legislação eleitoral; 

II - no interior de estabelecimentos, divulgando artigos ou serviços neles nego-
ciados ou explorado,; 

III— cnn placas o,, cia letreiros que contiverem apenas a denominação do prédio: 

IV - que ittdiqticttu O riso. a 1otaç5o, a capacidade ou quaisquer ootros avisos 
técnicas elucidativos do camtsrrgn os, do finalidade da coisa: 

Ari. 125. A Taxa de Fiscalização Sanitário - TFS verá lançado, do alicio 
pela autoridade administrativa, através da multiplicação da CT - Casto Total eot,s a 	V-  uns placas ou em letreiros destinados. exclusivamente, à orientação do pública; 

Respeg fiva Atividade Público Especifica coto o NT-DC -. Número Total de Diligência 
Fiscal Anual por Contribuinte, divididos pelo NT-DA - Número Total de Diligências VI - que recomendem cautela ou indiquem perigo e sejam destinado,, esetuvn- 

Fiscais Animais, conforme a fórmula abaixo: 	 vametite, à orientação do público. 

TFS = ( CT tu NT-DC )t ( NT-DA) 

ArI. 129, O lotiçantoato da Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS ocorrerá: 

- rio primeiro exercício. na  datada inscrição cadastral: 

Ii - itas exercícios sohsrqãemacx, conformo Calendário Anual Fiscal do Lançamento o 
de Recolhimento de Tributas Municipais, estabelecido através de Decreta baixado pela 
Chefe da Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior: 

III - em qualquer exercício, havendo alteração de endereço e/ou de atividade, ou data 
da alteração cadastral, 

Art. 135. A Taxo de Fiscalização Sanitária —TFS será recolhida, através de 
Docitoseato de Arrecadação de Receitas Municipais, pela rede bancária, devidamente. 
autorizada pela Prefeitura: 

- na primeiro esercicia, ou data da inscrição cadastral: 

Ii - nas exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e 
de Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecida através de Decreta baixada pelo 
Clnafc do Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior; 

li  - cio qualquer exercício, l,as'entlo alteração de endereço e/o,, de atividade, na data 
da alteração cadastral. 

Ad. 131. O lo,,çattta,,to da Taxa de Fiscalização Sanitário - TFS deverá ter 
eu,, conta a situação fátiva do estabelecimento tio momento do lançamento. 

Parágrafo único. Considera-se crédito tributário e fiscal devidamente 	respondem, eutidoniamrntc, pelo valor desses bens, ressalvado o disposto sexta 
eonstitsvdo, para efeito deste Art. 622: 	 Legislação, 

- o crédito tributário e fiscal lu,tçudn e hão quitado à época própria: 	 § 2"- A Divida Ativo da Fazenda Pública Municipal, de qualquer natureza, 
aplicam-se as mrnrma.s relativas ã responsabilidade prevista na legislação tributária, civil 

II - a exictém,en'a de débito inscrita em Dívida Ativa; 	 e comercial, 

111 - o existência de débito em cobrança executiva; 	 § 3" - Os responsáveis poderão nomear bens livres e desembaraçados do 
devedor, tatuas qstatntos bastem para pagar a divida. Os bcan dos responsáveis ficarão. 

IV - o débito confessodo, 	 porém, sstjcitan ú execução, se os da devedor forem insuficientes à nalis-fação da divida. 

Art. 623. Na hipótese de comprovação, pela interessado, de ocorrência 	Art. 630. A petição inicial indicará apenas: 
de fato que importe em suspensão de exigibilidade de crédito tributário e fiscal ao 
na adiantamento de nesn vencimento. a certidão será expedida com as ressuls'as 	1— ojiniz a quem é dirigida; 
necessários. 

II - o pedido; 

Parágrafo úotea, A certidão emitida nas treinos deste Art. 623 terá 
validade de certidão negativa enqunanta persistir a xiltntçãn. III - o requerimento para citação. 

Ari. 624. Será pessoalmente 	responsável, criminal e f,mncionals,eote, § 1" - A petição inicial será ísxtrt,idn comum e Certidão da Dívida Ative, que 
servidor que, por dolo, ã'at,dc, simulação ntm negligência, expedir ou der catita à dela fará parte integrante, conta se estivesse transcrita. 

expedição de certidão incorreta. 
§ 2'- A petição inicial e a Certidão da Divido Ativa poderão constituir tini 

Ari. 625.0 prazo máximo para a expedição de certidão será de 10 (dez) Único douuatettto, preparado inclusive por processo eleletivico, 
dias, contadas a partir do primeiro dia útil após a entrada do reqtterimnentn na 
repartição competente. § 3"- A produção de pras'us pela Fazenda Pública Municipal iodepcntda de 

requerimento nu petição inicial. 
§ 1" - As certidões poderão ser expedidas pelo processo mnecãtoco nu 

elelránico e terão validade da lffi (cento o oitenta) dma, § 4' - O valor da comtsu será a da divida constante da certidão, com as 
encargos legais. 

§ 2' - As certidões serão assisadas pela Diretor do Departamento 
rcx1to,,sáret pela sua expedição. Ara, 631. Em garantia da execução, pelo valor do dívida, juros e multa de 

mora e encargos indicados no Certidão da Divide Alisa, o enecuntado poderá: 
Ari. 626. A Crraidãe Negativa será eficaz, dentro de seu prazo de 

validade e pata o fim a que se destina, perante qualquer órgão ou entidade da 1 - efetttnr depósito co, dinheiro, a arden, do juízo, cita entabelncimmrrnto oficial de 
Administração Federal, Estadual e Municipal, Direta ou Indireta, crédito, que anscgtmre atualização monetário; 

CAPÍTULO XVIII Ii - oferecer fiança bancária; 
COBRANÇA FAZENDÁRIA 

III - 000scar bens a penlsuemu; 

Art. 627. O Município poderá mediante Leu unnt,tnue O PROGRAMA IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiras e aceitos pela Fazenda Pública 
DE RECUPERAÇÃO FISCAL- REFIS MUNICIPAL, Municipal. 

Ari. 628. Os Créditos da Fazenda Pública Municipal, de natureza 
tributário e não tributária serão regularmente inscritas eu, Divida Ativa após o § I 	- O executado só poderá indicar e o terceira oferecer bem imóvel 
venci-nscota do praia para pagamento. penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge. 

- Após a expedição da COA - Certidão de Divida Atina os créditos deverãn, ser § 2" - Juntar-se.ú aos nutras a prova do depósito, da fiança  bancária num da 
abjeto de cobrança amigável; penhora das bens do executado onde terceiros. 

II - Os créditos mencionados na "eupat" dente artigo que não forem quitados e orun - A garantia da execução, par meio de depósito em dinheiro nu fiança 
parcelados. poderão ser objeta de protesto e de teeceirizuçáa para o cobrança dos bancária, produz os mesmos efeitos (Ia penhora. 

- Somente o depósito em dinheiro faz cessar o responsabilidade pela 
III - Não ouoenemmdo o pagamento miem o porcrlanmauto dos créditos referidos ,un atualização monetária ejuros de mara, 
capur. do presente urtiga, mediante nu cobranças dos iu,císan onrtrrieres, os mesmos 
deverão ser objeto de execução fiscal. § Y - A fiança ba,,cánia obedecerá às condições preestabelecidas pelo 

Conselho Monetário Nacional. 
Parágrafo única. O protesta e a tercnirizaçàa da cobrança tia Divida 

Alisa deverão ocorrer mediante assinatura de cans'ennia com órgãos ou instituições § 6'- O executado poderá pagar parcelada dívida, que julgar inenntroverna, 
campe-tentes. e garantir a exeesução da saldo devedor. 

CAPÍTULO XIX 
	

Ari. 632. Não ucau'cndn a pagamento, nem a garantia da execução, a 
EXECUÇÃO FISCAL 
	

penhora poderá recair em qualquer bem do executado, excelo os que a lei declare 
absolutamente imnpenlmnráveis. 

Art. 629, A execsuçãa fiscal poderá ser promovida centra: 
Art. 633. Se, antes da dreixãum de primeira instõncia, a inscrição de Divida 

1— a devedor; 	 Ativa for, e quualqsuem' ultu,ln, cancelada, a esecunção fiscal será extinta, sem quuulquer énuus 
para as partes. 

II -o fiador; 
Art. 634, A discussão judicial da Dís'ida Atina do Fazendo Público 

111—o espólio; 
	

M u n i c i p al nd é admissivel em execução. na  forma da Lei Federal mm' 6,830. de 22 de 
setembro da 1980. salvo tu hipóteses d

e 
mandado de xegorançx. oçàn de repetição de 

IV - a mttanss; 
	

indébimo m, ação uumululónia de usa declarativo da divida, esta precedida do depósito 
preparatório do valor do débito, a,oumcrariaoanmmte eomçiclo e acrescido dos juros e mutila 

'5'— e responsável, nas lermos da lei, por dividas, tributárias ou não-trihuulárias, de 	domam e demais -cargas. 
pessoas físicas e,ijsunidicun de direita pós'ado; 

Parãgrafa única. A propasitutro, pela conutribaimite, da ação previsto sumIr 
Vi -os x,mcesnaees a qualquer titulo. 	 Art. 634, importa em renúncia co poder de recorrer ira esfera administrativa e desis- 

tência do recurso acusa interposto. 
§ 1' - O síndico. o comissário, um liquidanto, o invrutaúonte e o admi- 

,iistradnr, uns casas de falência, nanncnsdata, hiquidaçon, inventário, innsol,'éncia na 	Art. 635, A Fazenda Pública Municipal não está sujeita ao pagamento de 
catncaeso de verdumes, se, nmttcs de garantidos os créditos da Fazenda Público custas e emolumentos. A prática dos atos Judiciais de seu interesse independerá de 
Maumicipal, alienarem no derem cnn garantia quaisquer das bens administradas, 	prepara ou de prévio depósito. 

Art. 124. A Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS será calculada através da 
multiplicação da CT-  Cristo Total vara a Respectiva Atividade Pública Específica coas 
a NT-DC - N,intaro Total do Diligência Fiscal Attaat par Contribuinte. dividida polo 
NT-DA - Núntem Total da Diligências Fiscais Anuais, conforme a fórmula abaixo: 

TFS = ( CT o NT-DC) ( NT-DA) 

Art. 125. O CT - Casta Total com a Respectiva Atividade Pública Espg 
cificu. o NT-DC - Número Total de Diligência Fiscal Anual por Contribuinte e o 
NT-DA - Número Total de Diligências Fiscais Anuais serão demonstradas em anexo 
especifico própria. 

Seção III 
Sujeito Passivo 

Art. 126. O sujeita passivo do Taxa de Fiscalização Sanitário - TFS é a 
pessoa física ao joridica osijeita ao dcncnspantta, pela órgão compcteatc, uns limites da 
lei aplicável e coto observância da praccaso legal, da fiscalização esercida sabre o loca 
lizaçãa, a instalação e o funcionamento de estabelecimento, onde é fabricado, prod 
zido, manipulado, acondicionado, conservado, depositada, armazenado, transportada, 
distribuída, vendido aLt consstt,ida alimentas, as, exercida mitra atividade pertinente á 
higiene pública. 

Seção IV 
Solidariedade Tributária 

Art. 127. Por terem ia,erassrson,suia tia situação que constitui a fato gerador 
da Taxa de Fiscalização Sanitário - TFS ou par estarem rutsrcssansrtttc designados. são 
pessoalmente solidárias pela puçansesta da taxa, as pessoas ttsicus ou jurídicas: 

- titulares do propriedade ou da domínio útil na tIa passe da bem imóvel onde está 
localizado, instalado e funcionando a estabelecimento. onde é fabricado, peodazido, 
manipulado, acondicionado, conservado, depositado. armazenado, transportado, dixtri-
buido. vendido ou consumido alimentas, ao exercida Outra atividade pertinente à higig 
ne pública; 

II - responsáveis pela locação do bem imóvel onde está localizado, instalador funcio-
nando o estabelecimento, onde é fabricado, produzido, maniptilado, acondicionada, 
conversado, depositado, armazenado,  transportada, distribtada, vendida ao consumido 
alimentos, ai, exercida otttra atividade pertinente à higiene pút,lica. 

Seção V 
Lançamento e Recolhimento 

'511 - em placas indicativas de oferta de emprego, afinadas no estabelecimento do 
empregador; 

VIII - de locação o,, de venda de imóveis, quando colocados no respectiva imóvel: 

IX - ruo painel os, ctrr tabuleta afinado, par determinação legal, Ira local da abra de 
construção civil, duraste o penado de asno execução, desde que coatentrs, tão-
somente, as indicações exigidas e ao dimensões recomendadas pela legislação 
própria; 

X - de attxaçãn obrigatória decorrente de disposição legal nu regulamentar. 

Seção II 

Bane de Cálculo 

Art. 136. A base de cálculo da Taxo de Fiscalização de Anúncio - TFA 
será dcter,ssiisuda, para cada anóncia, através de carne, divisível, proporcional 
diferenciado do custo da respectivo atividade pública especifico, em função do 
número aitnal de vcriâeaçõrs fiscais. 

Parágrafo (intra. Co,tsidem-se casta da respectiva atividade pública 
especifica, todas os gastos diretos e indiretos envolvidos no desempenha, pela 
órgão compotente, da fiscalização, tais coma: 

- costa com pessoal: salário. férias. 13' salário e astros vantagens e benefícios: 

II - casto operacional: água, luz, telefone. combustível e outros; 

III - casto de expediente: caneta, lápis, régua, papel, fichánios, arquix'os, pastas e 
antros; 



Ari. 151. O"sajeita passivo da Taxo de Fiscalização de Veículo de Trans-
porte de Passageiro - TI" é a pessoa Física ou jurídica sujeita ao desempenho, pelo 

e órgão coutpeteosc, nos limites da lei aplicável e cota observância do processo legal, da 
fiscalização exercida sobre a circulação, a segurança, o conforto, a higiene, a eonseg 
vação co funcionamento do veículo de transporte de passageiro, pertinente ao exercício 
de atividades dependentes de concessão ao de autorização do Poder Público e ao 
respeito dos direitos individuais os, coletivos, em obsen'ãncia às anonas ntonicipais de 

- transporte. 

Seção IV 
Solidariedade Tributário 

ArI. 152. Por terem interesse cott,,,tts na situação, que constitui a falo gerador 
da Tona de Fiscalização cio \'oíc,,lo de Transporto de Passageira - TFV ou por estarem 
expressamente designados. não pessoalmente solidários pelo pagamento da taxa: 

1—a pessoa juridica uneosladora att finnnciadoea do veículo do transporto de passageiro: 

II - o responsável pela locação do s'eículo de transporte de passageira. 

Seçãn V 
Lançamento e Recolhimento 

ArI, 153. A Tona de Fiscalização de Veículo de Transporte de Passageiro - 
TFV será lançada, de oficio pela autoridade administrativa, através da multiplicação do 
CT - Casto Total coto a Respectiva Atividade Pública Especifica com a NT-VA - 
Número Total de Vistoria Fiscal Anual por Veiculo de Transporte do Passageiro, dividi 
dos pelo NT_VF—Número Tztal de Vistorias Fiscais Anttais, conforme a fónnala abaixo: 

funcionamento de atividade ambulante, eventual, feirante e rudimentar, pertinente 
ao zoneameoto urbano. em obsen'ásscia às numsas municipais sanitários e de 
posturas. 

Art. 158. O falo gerador da Taxa de Fiscalização de Atividade Ambu-
lante, Eventual, Feirante e Rudimentar- TFAF considera-se ocorrida: 

- na primeiro exercício ou tttfis alt semana alt dia ou hora, na dota eIs na Irem de 
início de localizaglo, de instalação e de Funcionamento de atividade sntbs,lonte, 
eaentual, feirante e rudimentar, pela desempenho, pelo órgão cnsntpeteote, nas 
limites da lei aplicável e cota observáscia do processo legal, da fiscalização 
exercida sabre a localização, a instalação e o funcionamento de atividade ambss-
lante, evenmal, feirante e ruditnncntar; 

II— nos exercícios ou arcara na solasuns nas dias ou horas subseqüentes, ria data os, 
Ira hora de funcionamento de atividade a,ohaluttte, eventual, feirante e rudimentar. 
polo desempenho. pelo órgão conspeteota, nsox limites da lei aplicável e com ohsei 
vàacia do jseacesxa legal, da fiscalização exercida sobro a Funcionamento de alivj 
dade ambtslasstr. ovenlu,al, feirante e ntdimenta 

III - em qualquer exercício ou mês ou semot,a ou dia ou bana, na data ou na hora 
de orinicio de localização, de instalação e de funcionamento de atividade ambu-
lante. eventual, feirante e rudimentar, pela desempenho, pela órgão competente, 
nas limites da lei aplicável e com observância do processa legal, da fixcalizaçãa 
exercida sabre a localização, a instalação e o funcionamento de atividade unha-
lante, eves,lnal, feirante e rudimentar: 

Ari. 159. Considera-se atividade: 

de São Pedro da Aldeia n" 423 	Pág.  55 

§ 1° - O Sasbcoatrole do Principio da Esigibilidadc é a Verificação da 
Análise do Crédito Não Tributário. 

§ 2° - A Verificação da Análise da Crédito Não Tributaria é a constatação se 
a Exigibilidade do Crédito Não Tributário não está: 

1 - Sssupeasa, pesquisando a existência de asoratátia, de depósito do sou montante 
integral, de reclamações c de recursos, nos lermos das leis reguladoras da processa 
administrativo, de concessão de medida liminar em mandada de segurança, de 
concessão de medida lieninar 011 de Itilela anlecipada, em atstean espécies de ação 
judicial edo paecelatttesnto: 

II - Extinta, pesquisando a existência de pagamento, de cotapeanuçáo, de transação, de 
remissão. de prescrição, de decadência, de conversão de depósito em renda, de consig-
nação em pagamento, de decisão administrativa irreformável, de decisão judicial 
Passado em julgado c de dação em pagamertlo eta bens imóveis: 

III - Excluida, pesquisando a existência do perdão de crédito não tributário. 

Art. 597. O CAL-NT - Controle Administrativo do Legalidade de Crédito 
Não Tributário Vencida deverá ser efetuada através da MACAL-NT - Mapa de 
Controle Administrativo da Legalidade Não Tributária. 

§ I - O MACAL-NT - Mapa de Controle Administrativo da Legalidade 
Não Tributária será preparado e atsmnmdo por processa eletrônico. 

§ 2° - O modelo da MACAL-NT - Mapa de Controle Administrativo da 
Legalidade Não Tributário terá inntitnsido através deportaria pela autoridade eostrpelelste. 

§ 3° - O MACAL-NT - Mapa de Controle Administrativa da Legalidade 
Não Tribsilánia será autenticado pelo responsável pelo órgão de Dívida Ativa. 

CAPÍTULO XVI 
ALIC-NT - APURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA LIQUIDEZ E DA 

CERTEZA 
DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE NATUREZA 

NÃO TRIBUTARIA 

Art. 599. Para e Mtsnicipia estabelecer ALlC-NT - Apuração Ad,,ti. 
tlmntmliva da Liquidez e da Certeza dos Créditos Não Tribtttários Vencidos, com a 
finalidade de it,scrcvê-lz ou DNT —Divida Alisa Não Tributáriu, deterá efetuar 6 (seis) 
SALICs - Sub-apurações Administrativas da Certeza e da Liquidez. 

Art. 599. A 1° (primeira) SALIC - Sub-apuração Administrativo da Certeza 
e 	 ra da Liquidez é a SALIC - Sub.apuçãa Adminixlrulis'a da Certeza e do Liquidez da 
Pr

incipal. 

riaoipal. 

Parágrafo única. A SALIC - Sub-nparaçào Administrativo da Certeza e da 
Liquidez do Principal ria Verificação da nua Fundamentação Legal ou Contratual e da 
nua Metadalogiu de Apuração. 

Art. 000, A 2' (segunda) SALIC - Sttb-apstraç10 Administrativa da Certeza 
e da Liquidez é a SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da 
Atualização Monetária. 

Ari. 160. A base de cálculo da Taxo de Pincalizzçãa de Atividade Art. 594. O 3' (terceiro) SAL - Suhcontrale Administrativo da Parágrafo única. A SALIC - Sub.optsraçàa Adatiaintrasiva da Certeza edo 
Ambulante, Eventual, Feirante e Rudimentar - TFAF ncrà determinada, pura cada Legalidade é a Sabeantrole da Principia da Permissivitlade. Liquidez da Asssalizatgâo Monetária é a Verificação da nau Pasaduasentação Legal eis 
atividade, através de roleta, divisível, proporcional e diferenciado da cosia da Contratual da rata Metodologia de Cálculo. 
respectivo atividade pública específica, co, função do número diária as, semanal ou § 1°-O Subeantrole do Principiada Peemissividade é a Veáficugla de 
mental aIs anula) do diligências fiscais. Impedimento Legal ou de Vedação Contratual Art, 601. A 1' (terceira) SALIC - Stth.apuraçàa Administrativa da Certeza 

da Liquidez é a SALIC - Sitb-opstraçãn Administrativa da Certeza e da Liquide.da 
Parágrafo única. Caaxidrra.ne  dssnta da respectivo atividade público § 2' - A Verificação do Impedimento Legal é a constatação se o Multa. 

específica, lados os gastos diretos e indiretas envolvidos na desempenho, pela Mitaicipia não está senda alcançado por algum Diploma Legal que o impeça de 
órgão competente, da fiscalização, tais cousa: recebera crédito de natureza não tribistâria. Parágrafo único. A SALIC - Stih.aptneaçãa Administrativa da Certeza edo 

Liquidez da Multa á a Verificação da sito Fundamentação Legal ou Contratual da soa 
1—existo com pessoal: salário, férias, 13' salário e otilean vantagens e beneficias; § 30  - A Verificação da Vedação Contratual é a constatação se o Metodologia de Cálculo. 

Mtmaicipia não está sendo alcançada par olgstnsa Cláusula Proibitiva que a impeça 
li — cosIa operacional: ágsua. Issz, telefone, combustível e asileal; de receber a crédito de natureza não tributária. Art. 6112. A 4 (quarta) SALIC - Sstb-apairação Administrativa da Certeza 

da Liquidez á a SALIC - Stsb-apuraçáo Administrativa do Certcz.a e da Liquidez da 
III -custo de expediente: canela, lápis, régua, papel, fichários, arquivos. pastas e Art. 	595. 	O 4' (quarta) SAL - Ss,heontrale Adusinintraliso da Multada  Mora- 
outros: Legalidade é o Subcontrole do Princípio da Executariedade. 

Parágrafo única, A SALIC - Sab-apuração Administrativa da Certeza edo 
1V - casta de equipamento: informática, mesa, cadeira noutras; § 1°-O Sithcoatrole do Principia da Escctstoriedade é a Verificação da Liquidez da Malta de Morada Verificação datais Fundamentação Legal ou Canlralual 

Norma Legal de Coitspetruciu Credilicia ais da Cláusula Contratual de Capacidade da rua Metodologia de Cálculo. 
- custo de maitatesnçãa' osvesnoria, consultaria, treinamento e nutram; 

Creciliticia. 

VI - demais custes. Ari. 603. A 5 (quinta) SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e 
§ 2° - A Verificação da Norma Legal de Competência Creditíciu d a da Liqnuideo é a SALIC - Sstb-upuneação Administrativa da Certeza e da Liquidez dcx 

Art. 161. A Taxa de Fiscalização de Atividade Ambulante, Eventual, connlalaçãa se há Fundamentação Legal para a cobrança do crédito de natureza não Juros de Moca. 

Feirante e Rudimentar - TFAF será calculada: tributária. 
- para rim período naural, através da multiplicação da CTA - Custo Total Anual Parágrafo único. A SALIC - Sttb-apttração Adttstrustratnva da Certeza edo 

com a Respectiva Atividade Pública Especifica com o NTA-DC - Número Total § 3° - A Verificação da Clánmalo Contratual de Capacidade Croditicia é Liquidez das Juras de Mora é a Verificação da sua Fundamentação Legal nus Coniratusal 

Anual de Diligência Fiscal par Contribuinte, divididos pela NTA-DA - Número a cortstataçãa se há F.mbasamento Contratual para a cobrança do crédito de nobreza da San Metodologia de Cálculo. 

Total Anual de Diligências Fiscais, conforme a fánuasla abaixo: irão tributário. 
Art. 604. A 6' (sesta) SALIC - Sab-apusrnção Administrativo da Ceoeza e 

TFAF - ( CTA s NTA.DC) (NTA-DA) Arl. 	596. 	O 	5' (quinto) SAL - Sabeantrule 	Administrativo da da Liquidez é a SALIC - Stib-oporoçào Administrativa das Certeza e da Liqundre das 

Legalidade é o Sabcostrale do Principio da Exigibilidade. Dentais Adicionais. 

TFV ( CT x NT-VA) (NT.VF) 

Art. 154. O lassçntneistn da Taxa de Fiscalização de Veiculo de Transporte 
de Passageiro - TFV ocorrerá: 

1 - ao primeiro exercício, nu data da inscrição cadastral do veículo de transporte de 
Passageiro; 

II - vos exercícios ss,hscqàextcs, conforme Calendário Anual Fiscal de Lonçustarnto 
de Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecida através de Decreto baixado pela 
Chefe do Executivo, até 31 de Dczetrthra do exercício anterior; 

III - cru qualquer exercício. havendo conserto, reforma ou restauração do veículo de 
transporte de passageiro. 

Art. 155. A Taxa de Fiscalização de Veiculo de Transporte do Passageiro - 
TFV vorá recolhida, através de Documento de Arrecadação de Receitas Municipais, 
pelo rodo bancária, des'i,larees,to. autorizada pela Prefeitura: 

- no primeiro eseseicio, na data da inscrição cadastral do veiculo de lrattxparte de 
passageiro: 

II - nus exercícios sabseqüenteu, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e 
de Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreta baixado pele 
Chefe do Executiva, até SI de Dezembro do exercício anterior; 

III - e,,t qualquer exercício, lias crido conserto, reforma ou restauração da vcícttln de 
transporte de passageiro, na data da vistoria fiscal. 

Parágrafo Único, O lançamento das Taxo de Fiscalização de Veiculo de 
Transporte de Passageiro - TFV deverá ter em conta at situação fálico do s'eietdo de 
transporte de passageiro nu ttraatento do lançamento. 

Art. 156. Sempre q,se julgar necessário, à correta administração do lrihttla, 
o órgão fueradánio competente poderá notificar o contribuinte para, no praza de 30 
(trinta) dias, contadas da data da cientificoção, prestar declarações sobre a situação do 
veículo de transporte de punsugriro, seus base nos quais poderá ser lançada o Taxa de 
Fiscalização de Veículo de Transporte do Passageiro - TFV. 

CAPITULO VII 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE AMBULANTE, EVENTUAL, 

FEIRANTE E RUDIMENTAR. 

Seção 1 
Pata Gerador e Incidência 

Art. 157, A Tatu de Fiscalização de Atividade Ambulante, Eventual, Feiran 
te e Rudimentar— TFAF, fvndada no poder de polícia do Município - limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ata ou a abstenção de 
Fito, em ruela de interesse público coocemente à higiene, à urdem, aos costu-mes, 
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades dependentes de 
concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade público e ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos - tem colina fala gerador a 
desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com ubservãncia da 
processo legal, do fiscalização exercida sobre a localização, a instalação e o 

- asntbstlanle, a exercida, individualmente, de modo habitual, caal instalação ou 
localização fixos oas não; 

II - eventual, a exercida, individualmente ou não, em determinadas épocas da ano, 
especialnmenle par ocasião de exposições, feiras, festejos, cat000tocugõen e Os,leon 
acontecimentos, essr locais previamente definidos; 

III - feirante, a exercido, individualmente as, ala, de moda habitual, nas feiras 
livres, em locais prasiamrutn determinados. 

IV - rudimentar. a exercida. individualmente ou não, domada que não atendam as 
saunas da Legislação Municipal. pertinentes a concessão das licenças pura laca-
lizaçân de estabelecimento, devida as cossdiçáes precárias do suas instalações e de 
ueas funcionamento. 

Parágrafo único. A atividade ambulante, es'et,tual e feirante é enercida, 
vem entabelecimenta, cm instalações removíveis, colocadas nus vias, nas logra-
douros na truv locais de acesso oa público, cama s'eicaslas. como "trailerv", cama 
"stattds", cama balcões, cama barrocas, como mesas, cama tabuleiros e cama as 
demais instalações congéneres. assemelhadas e similares, 

Seção II 
Base de Cálculo 

14 de Novembro de 2013 	Inforililatil 

Parágrafo único. A SAI.IC - Sub-apueac0n Administrativa da Certeza 
e da Liquidez das loras de Mora é a Verificação da nua 5undamemnsaçãa Legal e da 
sua Metodologia de Cálculo. 

Art. 589. A ALIC-T - Apuração Administrativa és Liquidez e da 
Certeza das Tributas Vencidos deverá ser efetuada através da MALIC-T - Mapa 
de Apuração da Liquidez e da Certeza Tributário. 

§ r - O MALIC-T - Mapa de Apuração da Liquidez e da Certeza 
Tribstlária será preparado e numerado por processo eletrônico. 

§ 2° - O ,ttodelo do MALIC-T - Mapa de Aparação da Liquidez e da 
Certeza Tributário será instituida através deportaria pela autoridade cvssrpetente. 

§ 3° - O MALIC.T - Mapa de Apsteaçãn da Liqttidcz e du Certeza 
Tributária será at,tcnticodo pela responsável pela Orgãa de Divida Ativa. 

Art. 590. A fltsência de juntas de nanica na dinutttícoção da campusição 
da DAT - Divida Ativa Tributária cão excln,i, não desfigura, aSa dencaracterien e 
nem afeta o caráter ralálica de liquidez da Crédito de Natureza Tributária da 
Fazenda Pública Municipal. 

CAPITULO XV 
CAL-NT - CONTROLE ADMINISTRATIVO DA LEGALIDADE DO 

CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE NATUREZA NÃO 
TRIBUTARIA 

Ari. 591. Para a Muttieipia estabelecer CAL-NT - Controle Admini2 
trouxa da Legalidade dos Créditos tuSa Tributários Ve,,eidos, objetivando a A1JC 
—Apuração Administrativo de nua Liquidez e Certeza, com a Finalidade de ioserç 
vê-la na DNT - Divida Alma Não Tributária, deterá efetuar 5 (cinco) SALs - 
Sssbcntstroles Administrativos da Legalidade. 

Are, 592, O 1' (primeiro) SAL - Subcaatrole Administrativo da Lega-
lidade do Subcontmle do Princípio da Privatix'idade. 

§ 1' - O Sasbeonurale do Principio da Peivatividade á a Verificação do 
Titttluridade do Competência Creditieia. 

§ 2° - A Verificação da Titasluridade da Canrpetdncia Crediticia é a 
canstssluçãa neo Município, carro a Pessoa Política Titular da Competência Credj 
iria Privativa, está Cobrando alisa Crédito Não Tributário que lhe pertence. 

Art. 553.02' (.segundo) SAL - Ssshcoxlrole Administrativa da Legali-
dade é a Subeontrole do Principia da Privatividade. 

§ 1°-O Sssbco,,trole do Princípio da Facttltatividade é a Verificação do 
Exercício da Competência Creditícia. 

§ 2° - A Verificação Enercicio da Competência Cevdilícin é a 
constatação se a Município, canta a Pensou Política Titular da Competência 
Credilicia Privativa. editou Lei instituindo alt ussitsnss Contraio fazenda jus a sim 
Crédito Não Tributário que lhe pertence. 



§ 	-O TIOA'NT—Temo de Inscrição do Divida Ativa Não Tributária 	Art, 568, São casmsas de nulidade da inscrição ou DAT - Divida Atina 
será preparado e numerado por processo eletrônico. 	 Tributária e, por conseguinte, também, do PC-DAT - Processo de Cobrança da Divido 

AtivaTributáeia.aettmissào,noTIDA-T—TematndelnseriçãodaDís'idnAãs'aTributária: 
§ 2 - O modele do TIDA-NT - Termo de Inscrição da Divida Ativa Não 

Tributário será instituído através de portaria pela autoridade competente. 	1— Da autenticação do responsás'el pele órgão de Divida Atina: 

CAPÍTULO IX 
LRDA-NT - LIVRO DE REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA NÃO 

TI1JI3UTÁItJA 

At't, 566, O LRDA-NT - Livro de Registra da Dívida Ativa Não 
Tributária: 

- é de uso obrigatório pura escrituram os TIDA-NTu - Teassos de Isscviçào da 
Divida Ativa Não Tributária: 

11 - smeà escriturado, onsiolmenle, em linhas e em folhas noxioradus. eleteooicu-
neste, esss msrdcssm crosccatr: 

III - indicará obrigatoriamente 

o)a conte do devedor e, tendo casa, n dos co-responsáveis; 
b) o valor originário; 
C) o uurimoeo do registro, numerado, por linhas em folhos, eletronicamente, em 
ordem crescente: 
d) a (lata eu número da folhada registro da inscrição: 
0)0 uuúmeeo do listo, bem contou exercido a que se refere: 

IV - deverá ver autenticado Imolo responsável pela Orgãu de Divida Ativa. 

§ 	- O LRDA-NT - Livro de Registro da Dívida Ativa Não Tributário 
será preparado e numerado por processo eletrônico. 

§ r - O niedelo da LRDA-NT - Livro de Registre da Divida Ativa Não 
Tributaria scsi instituida através de padaria pela autoridade competente. 

CAPITULO X 
CDA-NT - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 

Art, 567, A CDA-N'I' - Certidão do Dívida Ativa Não Tributário deverá 
contem: 

- O nome do devedor, doo —responsáveis e, sempre qsir conhecida, o domicílio 
ou a residência do ssmut ede outros: 

II - O VOO - Valor Originário du Divida: 

III - O TI - Termo Inicial: 

IV - A metodologia de cálculo: 

a) dos 3M —Juros de Mona: 
im) dos DF - Demais Encargos previstos em lei ou enuutmuso: 

V - o origem. a estancou e a fundamentação legal nu contratual da divida; 

VI - a indicação, se for o caso, de estar á divida sujeita à AM - Atualização 
Monetíriu, bem demo o respectivo fundamenta legal e o TI -Temo Inicial para o 

VII - a data e o NI - Númstero da Inscrição, no registra de divida ativa: 

VIII - e NPA - l'lúittemo do Processo Administrativo 011 do AI —Auto de Infração, 
se neles estiver apurado o valor da divida. 

§ 2* - O modelo da CDA-NT - Certidão de Divida Ativa Não Tributária 
soei instituiria através de portaria pela austaridodr competente. 

§ 
5* 

- Até a desusos de primeiro inxtálmcis, o CDA-NT - Certidão de 
Divido Ativa Não Tributária poderá ser emendada num substituída, assegurado ao 
executado a devolução do prazo para embargos. 

CAPÍTULO XI 

NULIDADE DA INSCRIÇÃO E DO PROCESSO DE COBRANÇA 
DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 

11 —da indicação: 

do nome do devedor e, sendo caso, e dos —responsáveis; 
da qtlostiu devida edo issesodologiu de eúletslo dou joros de unem acrescidos: 

e) da origem. da natureza edo fundamentação legal do crédito tributário; 
ti) da data de inscrição da DAT - Divida Ativa Tributária; 
e) hoveuudo, do número do pendesse administrativo que originou e crédito tributário. 

Art, 569. São causas de nulidade da inscrição as DAT - Divida Ativa 
Tributária e, por conseqüência, também, do PC-DAT — Peocessode Cobrança da Dividi 
Ativa Tributária, oerro, anTIDA-T - Termo de luscriçilu da Dívida Ativa Tributária: 

- au autenticação do responsável pele órgão de Dívida Ativa: 

II - na issdicação: 

o) do oulsur do devedor e, sendo caso, e dos co-responsáveis: 
h) do qums000 devida e da sumetodolopiu de cálculo doujuimos de ltsnro acrescidos; 
e) do origem, da natureza edo tllodasieolução legal do crédito tóbasàrie; 

da data de inscrição da DAT - Divida Ativa Tributária: 
havendo, do néuttern do processa administrativo que originou o crédito tributário. 

Ari. 870. San cuoxos de nulidade da inscrição eu DAT - Divido Ativa 
Teibsmtámia e, por conseguinte, também. do PC-DAT - Processo de Cobrança da Dívida 
Ativa Tributária, o omissão, ou CDA-T - Certidão de Divida Ativo Tributária: 

- Da aultenticação do responsável pelo Órgão de Divida Ativa: 

II - da indicação: 

do neste do devedor e, sendo caso, o dos co-reslmosasávois: 
da q500mio devida e ata nuetodologiu do cálculo dos juros de mora acrescidos: 

e) da origem, da natureza e da fundamentação legal do crédito tributário; 
é) da duma de inscrição da DAT - Divida Ativa Tributária: 
e) havendo, da número do processa udmitsismmutis'u que originou o crédito tributário: 
1) da indicação do livro e da folha do inscrição mia DAT— Divida Ativa Tributária. 

Art, 071. São causas de nulidade da inscrição na DAT - Divida Ativa 
Tributária e, por conseqüência, também, do PC-DAT— Processo de Cobrança da Dívida 
Atina Tributária, e erro, ta CDA-T - Certidão de Dívida Ativa Tributária: 

- na autenticação do respoesás'el pelo órgão de Dívida Aliou: 

II - na indicação: 

do nome do devedor e, sendo caso, e dou co-responsáveis; 
do quantia devida c da metodologia de cálculo dos juros de mera acrescidos: 

e) da origem, da natureza edo fandunsestuçán legal da crédito tributário: 
é) da data de inscrição da DAT - Divida Ativa Tributária; 
e) havendo, do número do processo administrativo qumr originou o crédito tributário; 
1) da indicação do livre e da folha da inscrição da DAT - Dívida Ativa Tributária. 

Art, 572. A nulidade da inscrição e da processo de cobrança da DAT - 
Divida Ativa Tributário poderá ser sanada antes de preferida a decisão de primeira 
iltstãltcma judicial, mediante substitumição da CDA-T - Certidão de Divida A5iva 
Tributária nula. devolvido ao sujeito passivo, acusaria eu isuteressado, o prazo para 
defesa, que somente poderá versar sobre a pane modificada. 

§ 2* - A anulação da inscrição edo processo de cobrança ula DAT - Divida 
Ativa Tributária. uSa, necessariamente, implica cancelamento do crédito tributário. 

FAD - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INSCRIÇÃO 
DA DAFAM - DIVIDA ATIVADA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

Art. 073, O PAD - Processo Aduuuisitimotivo de Inscrição de Dívida Atina 
da Fazenda Pública Municipal deverá acm mentido no órgão responsável pela Divida 
Atina. 

§ 1 - Depois de proferida a decisão de primeira iovtãssria judicial. a CDA-T 
§ 1° - A CDA-NT - Certidão de Divida Ativa Não Tributária será —Certidão de Divida Ativa Tributária não mais poderá ser substituida. 

preparada m nunserodo por processo eletrônico. 

§ 3" -  Estando, ainda, dentro da pesco prescrici000l. pode a Fazenda Pública 
§ 
3* - A CDA-NT - Certidão de Divida Ativo Não Tnhmmtúrmo terá Municipal, novamente, inscrever ocrédito 5ributário ou DAT—Divida Alisa Tributária, 

aattemt-ticadu polo responsável pelo Orgão de Divida Ativa. 	 lavrando, drama vez, corretamente, o TIDA-T - Termo de Inscrição em Dívida Ativa 
Tributária e a CDA-T - Certidão de Divida Ativa Tributária, abrindo, assim, nos -o 

§ 4." - A CDA-NT - Certidão de Divida Ativa Não Tributária poderá processo de cobrança da DAT - Dívida Ativa Tributária. 
substituira 'I'IDA.NT - Temo do Inscrição da Dívida Asila Não Tributário. 

CAPITULO XII 

1 - ao primeiro exercici, na data de unido da obra particular, pelo desempenho, pelo 	 Seção V 
órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da 	 Lançamento e Recolhimento 
fnscalizoçiío exercida sobre a execoçâo de obra particular, no que respeita à construção 
e 	referiria de edificação e á execução de teteansento de terreno: 	 Art. 178. A Tona de Fiscalização de Ohm Particular - TFO será lançg 

da, de oficio sela usutoridade adussinisirativu, através da mssttiplicação do CT— Consto 
II — nas exercidos subseqüentes, pelo desempenho, pelo órgão competente, nos limites Total rant a Respectiva Atividade Pública Específica rolo o NT-\'A - Número 
da lei aplicável e cano observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a 	Total de Vistorio Fiscal Anual por Obra Particular, divididos pelo NT-VF - 
execução de obra particular, no que respeita á cnnstnução e is reforma de edificação rã 	Núnsoro Total de Vistorias Fiscais Anuais, eonfoestsc a fórmula abaixo: 
execução de loloanssento de met'reno; 

TFO (CT a NT-VA ) t  á  NT-VP) 
III - em qualquer exercício, no datado alteração da obra particsnlar, pele desempenhe, 
pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal. 	Art. 179. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Obra Particular - 
da fiscalização exercida nobre a execução de obra parmicolar. na  que respeita is cons-  TFO ocorrerá: 
trução e  rcfontsa de edificação cá execução de toteattsrnte de terreno. 

1 - no primeiro exercício, os data do osstoeização e do licenciamento da abro 
Art, 172. A Taxa de Fiscalização de Obra Particular—TFO irão incide sobre: 	particular: 

- a limpeza ou a pintara itisentu e extensa de prédios, de moinas i, de grades: 
	II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lança- 

mente i, de Recolhimento de Tributos busiaicipais, estabelecido através de Decreto 
II - a c005tenlçia de lmansciax réu logradouros públicos providos de meia-fio: 

	
baixado pelo Chefe do Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior: 

III - a construção de muros de contenção de esconsos. 	 III— em qualquer exercício. hxs'eusda alteração da obra particular. Isa dota da mono 
autorização edo nova licenciamento da obra particular. 

Seção II 
Bate de cálculo 	 Art, 180. A Taxa de Fiscalização de Obra Particular - TFO será reco 

Ibida, através de Documento de Arrecadação de Receitas Municipais, pelo rede 
Art. 173. A base de eàlesuto da Taxa de Fiscalização de Obra Particular - 	bancária, des-idamente. autorizada pelo Prefeiíors: 

TFO será determinada, para cada obra parsicsslar, através de rateio, divisível, pro- 
porcional e diferenciado do estrIo da respectiva atividade pública especifico, cio função 

	1 - no primeiro enredem, na data da autorização e do liceitciaasento da obra 
do número anual de vistorias fiscais. 	 pnrtiesslsr: 

Parágrafo único. Considera-se custo da respectiva atividade pública especi- 	o) ã nisso eis de forma parcelada. cix 3 (ires) vezes, caio pesco de 30 (trinta) dias 
fica, todos expostos direles e indiretos envolvidos no desempenho, pelo refluo entupe- 	para respectivo recolhimento da primeira parcela, a partir da geração da cobrança; 
tento, da FIscalização, tais como: 

II - em qualquer exercício, havendo alteração da obra particular, es dala do nova 
-custo com pessoal: salário, férias, 1? salário e outras vantagens e benefícios; 	autorização i, do nuvn licetsciatsscnto da obra particular. 

II - coato oporacional: ágil., luz, tolofune, cn,nbnuãvcl e outros: 
	

Art. 181. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Obra Particular - 
TFO deverá ter em conto a situação fãtica da obra parsicolue no motorola do 

III -cesto de expediente: eustcta, lápis, répuu, papel. fichávios, arquivos, pastoso outros; 
	

lançamento. 

IV - custo de cquilmusmseitso: iofoeinãtica. mesa, cadeira e s,sstrax: 	 Art. 182, Sempre que julgar necessário. is corneta administração da 
srihatn. e órgão fazcndúrio competente l,eslerá notificar o contribuinte para, ou 

V - casute de musssntcoçãn: assessoria, consultaria, treinamento e outros: 	 prazo de 30 (trinta) dias, contados do data da cirsmificnçãe, prestar declarações 
sobre a situação da obra particular, calo base tias quais poderá soe lançada a Taxa 

VI - demais causas. 	 de Fiscalização de Obra Particular - TFO. 

Art. 174. A Taxa de Fiscalização De Obra Particular— TFO será calculada 	 CAPITULO IX 
asmas-és da multiplicação da CT - Curso Total cem a Respectiva Atividade Pública 

	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO E DE PERMANÊNCIA 
Especifica como NT.VA  —Número Total de Vistorio Fiscal Asnal por Obra Particular. 	EM ÁREAS, EM VIAS E EM LOGRADOUROS PÚBLICOS 
divididos peloNT.VF —NúmeroTotal de Vistorias Fiscais Assasir, conforme a fórmula 
abaixo: 
	

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

TFO ( CTx NT-VA) ( NT-VF) 
Art. 183. A Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Pernsanència esss 

Art. 175. O CT - Custo Total raios a Respectiva Atividade Pública Eupecj Arcas, em Vias e em Logradouros Públicos - TFOP, fasduda no puder de polícia 
fica, o NT-VA—Número Total de Vistoria Fiscal Anual por Obra Particular e o NT-VF da Município - limitando ou disciplinando direito, interesse 055 liberdade, regula a 
- Núittcra Total de Vistorias Fiscais Anuais serão demonstrados elo anexo especifico 	prática de ato eIs a abstenção de falo, em razão de interesse público enocerocale 
próprio, 	 segurança, ã higiene e ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 

coletivos - tetos canso Fato gerador o desempenho, pelo órgão cnssspctroie, nos 
Seção 111 	 limites da lei aplicável o colo ohscrvãoeia do processe legal, da fiscalização 

Sitjel lo Partira 	 exercida sobre u localização, a instalação, a ocupação e a permanência de móveis, 
de equipamentos, de veículos, de atessilios e de quaisquer outros objetos, pedi- 

Art. 176. O sujeira passivo da Taxa de Fiscalização de Obra Particular - rente is lei de alto ode ocupação do solos ao zisneanmtento urbano. à estética urbana, 
TFO é o pessoa física eis juridicu sujeita ao desempenha, pelo órgão competente, nas 	nos Costvitties, á ordem, ã tranqüilidade. à higiene, ao srãssito e à segurança pública, 
limites da lei aplicável e mui observância do processo legal. da fiscalização exercida 	em observância ás mofinos municipais de posturas. 
sobre a execução de obra particular, na que respeita ã construção e à reforma de cdiii 
cação e à execução de loteaaseutv de terrena, pertinente à lei de uso e de ocupação do 	Art, 184. O fato gerador da Taxa de Fiscalização de Ocupação e de 
selo e ao znncaeirato urbano. em observância ás normas municipais de obras, de 	l'mrtnaiméuscis estn Áreas, cxl Vias e cxi Logradouros Públicas - TFOI' considera-se 
edificações e de pastaras. 

- no primeira exercício, tu dota do inicio de localização, da instalação e da 
Seção IV 
	

ocupação cm áreas, em vira e em logradouros públicos, pelo desempoisbo, pela 
Solidariedade Tributária 
	 órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processa legal, 

da fiscalização exercida sobre a localização, a instalação e a ocupação de móveis, 
Ari, 177. Por terem interesse comum xx situação que constitui e fato gerador 

	
de equipamentos, de veiculas. de utensílios e de quaisquer Outras objetos: 

da Taxo de Fiscalização de Obra Particular - TFO ou por estarem expressamente 
desigssadus, são pessoalmente solidários pelo pagamento da taxa, as pessoas tísicus eis 	II - nos exercícios asbseqaesses, pelo desempenho, pelo órgão competente, ocx 
jurídicas: 
	 limites da lei aplicável e com observância do processo legal, do fiscalização cxci 

cida sobres pernsaoáneio de móveis, de equipauitentos, de s'eíçuulus, de utensílios e 
- responsáveis pelos projetos ou pela soa execução; 	 de quaisquer outros objetes; 

II - responsáveis pela locação, bem canso o locasário, do imóvel onde esteja sendo 	III - co, qualquer exercício, na data de alteração da localização alt da instalação 
executada a abra. 	 ou da ocupação em áreas, em vias e cal lvgradoammos públicos, pelo desempenho, 
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diretamente ou através' de autorizados. de perassissionários, de coucessionárias ou do 	 Seção IV 
contestados; 	 Solidariedade Trlbsiriris 

II - os demais barciros e as demais caixas de ralo onde o serviço público do limpeza e 	Ari. 205. Por serem interesse couottm isa situação que constitui o tato 
do causou-ração ruão for prestada ao contribuinte ou posta o sua disposição pelo Muni gerador da Taxa do Serviço do Limpeza o de Cottncn-ação do Vias e do Logra- 
cipio, ilirciamctito as através do outurioados, de permissioutários, do concessionários ou 	dotiros Públicos - TSLC ou por estarem ospresnamctnto dosigoados, são pos- 
de contratados. 	 sonlmottle solidárias pelo pagamento da laxa. as possuas tísicas ou jurídicas: 

Art. 199. A especificidade do sers'iço de Limpeza e de Conservação de Vias 1 - locadoras da bem imóvel beneficiada pelo serviço de Limpeza e de Con- 
e de Lograríamos Públicas está: 	 nervação de Vias e de Logradouros Públicos: 

- caracterizada na utilização: 
	 II -. locatários do bem imóvel beneficiado pelo nerviço de Limpeza e de Conner 

vação de Vias edo Logradouros Públicos. 
efetiva ou potencial, destacada em unidades oulõsorean de intervenção, de utilidade 

otu do necessidade públicas; 
	

Seção V 
individual e distinta do determinados integrantes da coletividade; 

	
Laxuçanseate e Rccnllsininnio 

e) qttr não se destina ao beneficio geral e indistinto de lodos os integrantes da coleti- 
vidade; 
	

Art. 206. A Taxa de Serviço de Limpeza edo Conservação de Vias r de 
Logradouros Públicos - TSLC será lançada, onoalnsentc, de oficio pelo autoridade 

II - demonstrada no RBE-TSLC - Relação de t3encliciúrios Específicos do Serviço de administrativa, através da multiplicação do CT - Custo Total coas a Respectiva 
Limpeza ode Conservação de Vias ode Logeadoortss Públicos. 	 Atividade Pública Especifica com o ML-IB - Metragem Linear de Tentada do 

Imóvel Beneficiado, divididos pela ST-ML— Sontolútia Total da Metragens Linear 
Seção II 
	

de Testada de Todos os Imóveis Beneficiados, eonfonsse a fórmula abaixo: 
Base de Cálculo 

Art. 200. A base do cálculo do Taxa de Serviço de Limiseza e de 
	

TSLC (CT n ML-IB): (ST-ML) 
Conservação de Vias e de Logradouros Públicos - TSLC será determinada, para cada 
inrósel, através do estojo, divisível, proporcianal, difornurciado, separado e individual do 
custo da respectivo atividade público específica, eva função da sua usnlraçeas linear de 

	
Art. 207. O lnuçansctsto da Taxado Serviço de Litsspozn e de Coovog 

testada. 	 nação do Vias e de Logradouros Públicos - TSLC. que será efetuado nas conjunto 
com o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 

Parágrafo dairo. Coursidera-se custo da respectiva atividade público espe- 	IPTU o com os lançamentos dos demais TSl'EDs - Taxas de Serviços Públicos 
cifica, todos os gastos diretos e indiretos envolvidos na prestação do serviço de Limpeza 

	
Específicos e Dis'isiveis, ocorrerá até o última dia útil do más do dezembro. 

e de Conservação de Vias edo Logradouros Públicos, tais cama: 
Art. 208. A Taxa de Serviço de Limpeza e de Conservação de Vms e de 

- casto com pessoal: salário, férias, IV salário noutras vantagens e benefícios; 
	

Logradouros Públicos - TSLC eerú recolhida, cio conjunto como Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e cornos demais TSPEDs - Taxas 

II - casio operaeiotsal: água, luz, telefone, combustível e outros; 
	

de Serviços Públicos Específicos e Divisíveis, ornas-és de Documento de Arre- 
cadação de Receitas Municipais, pelo rede bancária, devidamente, autorizada pela 

111— custo de equipamento: carro, caçamba, carro de ttsão e outros; 
	

Prefeitura: 

IV —crista de nuateriol: vassoura, pá, luva, capacete, bola, uniforme, material de higiene 	- cm situa só pagamento, com desconto de to% (dez por unam), se recolhido até 
e de littspeza e outros: 	 dia 20 (vinte) dejamueiro; 

V - casto de irtastttonçãn: peço, conserto, cnnsen'açào, restauração, lavação, lttbri- 	II - em cura sé pagamento, coas desconto de 5% (cinco por cento), se recolhido até 
ãcaçàn, lontrmageims, capotagerus, pintura, locação, axnessouía, consultoria, treinamento 	o dia 20 (vinte) de fecereim; 
e outros; 

III - de forma parcelada, cem até 8 (oito) parecias, olá o dia 5 (cinco) dos neves de 
VI - custo de expediente: informático, mesa, cadeira, caneta, lápis, rëgua, papel, ficha 

	
março, de abril, de traio, de junho, de julho, de agonio, de setembro e de omultthmo. 

rias, orquivon, pastas e outros: 
Ara. 209. O lançamento do Taxa de Serviço de Limpeza e de Con- 

VII - demais castos. 	 servação de Vias e de Logradomuros Públicos - TSLC deverá terem conta a situação 
fálica do imóvel beneficiado pelo serviço do Lisaupeza e de Conservação de Visse 

Art. 201. A Traia de Serviço de Liospoza e de Coatocvação de Vias edo de Logradouros Públicas, no nuneseato do lançamento. 
Logradouros Públicos - TSLC será calculada através da multiplicação do CF-  Costa 
'Foral corou Respectiva Atividade Pública F,spccífica cosas ML-IB - Metragem Linear 

	
ArL 210. Seotpro que julgar necessário, á comoro administração do 

de Testada do Imóvel Beneficiado, divididos polo ST-ML Somosdriu Total da Morra- tributo. o órgão fazettdário competente poderá notificar o contribuinte para. no 
gem Linear de Testada de Todos as Imóveis Beneficiados, commfortsse a fórmula abaixo: 	prazo de 30 (trinta) dias. contados da data da cieorifncação, prestas declaraçãos 

sobrou situação ala estahelecimcnlo, com bano mv qsaiv poderá ser lançada a Taxo 
TSLC = ( CT n ML-I1t) t (ST-MI,) 

	
de Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de Logradouros Públicos - 
TSLC. 

Art. 202. O CT - Custo Total com a Respectivo Atividade Pública Espe- 
cífica, a ML-tB - Melragem Liaeao de Tentada do Imóvel Beneficiado e o ST-ML - 	 CAPITULO XI 
Somatória Total da Metragem Linear de Testada de Todos os Imóveis Beneficiados 

	
TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E DE REMOÇÃO DE LIXO 

serão demonstrados cio anexo específico próprio. 
Seção 1 

Art. 203. A divisibilidade do serviço de Limpeza edo Conservação de Vias 
	

Fato Gerador e Incidência 
e de Lcgeadotirns Públicos está: 

Are. 211. A Taxa de Serviço de Coloro e de Remoção de Lixe - TSC, 
1— caracterizada na utilização, ncparadaitsenlc, por pane de cada tttts dos ncitn unitários; 

	
fundada na utilização. efetiva es potencial, de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte os postas a nuto disposição, [em como faia 

II - demonstrada na cálculo: TSLC (CT c ML-lB) : (ST-ML). 	 gerador a nttiíização, efeuiva ou potencial, de serviços públicos, eapecificos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ett pousos o sua disposição pelo Maunivípio, 

Seção III 
	

diretamente ou através de autorizados, de pemnissionúrios, de concessionários uru 
do contratados, de coleta e de remoção de liso em deierminodau sina e em 

Sujeito Pssnis's 
	

determinados logradouros públicos. 

Ari. 204. O sujeito passivo da Tona de Serviço de Limpeza e do Con- 	Art, 212. O fato gerador da Taxa de Serviço do Coloro e de Rntmuoção 
servação de Vias ode Logradouros Públicos-TSLC é apensos finicu ou jurídica titular de Liso - TSC ocorre no dia Ia de janeiro de cada exercício financeiro, data da 
da propriedade ou do domínio útil os do posse da hera mimeI beneficiado pela 	utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos, específicos e divisíveis, de 
otilizoçflo, efetiva ou poseocial, de serviços públicos, específicos e divisíveis. de 	coleta edo remoção de liso num determinadas vias e em determinados logradouros 
Limpeza e dc Coascs-ançSs do Vias e do Logradouros Públicas, prestadas ao vou públicos, presnudos co contribuinte na posmes a soa disposição pelo Msnicipio, 
tribuitmte ou postos o sua disposição pelo Município, diretamente ou através de 

	
diretamente ou através do autorizados, de perminsiosúnies, de concessionários ou 

autorizados, de petmissionários, de concessionários ou de contratados. 	 de couttratados. 

14 de iNovembro de riii 	Informativo de São Pedro da Aldeia na 423 	Pág. 51,  

IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais: 	 § 2° - A DNT - Divida Ativa Não Tributária é constituída pelos créditos da 
Pooeuuda Pública Municipal. de nobreza sOe tributário, esigiveis pelo transcurso do 

os ismveotariantes; 	 prazo para pagamento, inscritos, na formada legislação próprio, come Divido Alisa, em 
registro próprio, depois de efetuado o controle administrativo de sus legalidade e de 

VI - ..-indicas, comissários e liqvidatárion; 	 apurada a sua liquidez entoa certeza. 

VII - quaisquer ounmnus entidades ou pessoas que a Autoridade Fiscal determinar. 	 ' 	 CAPÍTULO III 	- 
DAT - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 

Parágrafo único. A obrigação grevista oeste Art. 532 não obromugn a 
prestação de iofornvoçáes quanto o fatos sabre os quais o informante esteja legal- 	Art. 554. A DAT - Divida Ativa Tributário, constituída pelam créditos da 
mente obrigada a obarnue segreda onmu razão de carga, oficio, função, ministério, 	Fazenda Pública Municipal, de natureza tribnu5ário, regularmente inscrita na repartição 
alividade num profissão. 	 adnntamstmuisa e0n11t0mc5me, depois de engomado o prazo finado, pura pagamutento, pela lei 

ou por decisão final proferida cm processo regalar, é a proveniente: 
Art. 945, Sem prejoioo do disposto na legislação criminal, é sedodum 

divulgação, para qualquer fim, por pano da Fazenda Pública Municipal cnn de seus 	1— do obrigação legal relativa a óbolos; 
foncionánios, de qualquer infonntação, obtida em razão do oficio, sobre a situação 
econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e 	II - doa respectivos adicionais sobre obrigação legal relativa a tributos. 

estudo dos seus negócios num atividades. 
§ I'- A obrigação legal relativa a tributos riu obrigação de pagar: 

Art. 546. A fazendo Pública Municipal permutará elementos de muastu- 
rezo fiscal corri os Fazendas Federal e Estadual, ou forma a ser estabelecida em 	1— tributo: 
convênio entre elos celebrado ou independentemente deste ato. noompeo que 
solicitado. 	 II - penalidade pecuniária tributária. 

Ari, 547. No coso de mlcvacato na de embaraço ao exercício de soas 	§ 2° - Os respectivos adicionais sobre obrigação legal relativa o tributos sãa: 
funções ou quando seja necessária a efetivação de medidos ocautetadoron no 
interesse do fisco, ajuda que não configure fato definido, como crime. a Autoridade 	1= atualização monetária; 
Fiscal poderá, pessoal mente eu através das repartições o que permeacerem, 
requisitar o auxílio de fungo policial. 	 II - mnnito; 

locais ou empresas de diversões franquearão os azuis salões de exibição nau locais de 
Ari, 548, Os empresários na responsáveis por casas, estabelecimentos, 	III - multa demora; 

espetáculos, bilheterias e demais dependências, à Autoridade Fiscal, desde que, 	I' —juros de mona. 
portadora de documento de identificação, esteja no exercício regalar destra função. 

Ara. 555, A DAT - Dívida Ativa Tributária, regantaotmrntc inscrita, gozo da 
peesumnç5o de crueza e liquidez e leal o efeito de prova prá-consmiisída. 

CAPÍTULO li 
DÍVIDA ATIVA 	 Art, 556. Fórmula de apuração dum DAT-  Dívida Ativa Tributária: 

Art. 549. Consumi Divida Ativo da forcada Pública Municipal os a 
créditos de natureza tributária num não-snihutmária, regttlovsnenle inscritos eu repor- DAT = 	(CFP-I-T), 
tição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para fuga- 
mente, por lei onu por decisão final proferida em processo regalar. DAT = (CFP-I-T)m + (-(4- (CFPDT% 

§ U - A inscrição fac-se-é, após u exercício, quando se tratar do tributos 'LEGENDA 	DESCRIÇÃO 
lançados por exercício, e, nos demais casos, a inscrição será teima após e venci- DAT 	Dívida Ativa Tributónia 
mento dos prazos previrmos para paguntesmo, seta prejuízo dos seréscitmmos legais e CFP-I-T 	Crédito do Fazenda Pública, de 
mnnarasóos. Notureza Tributária. ExigireI 

§ 2 	- A inscrição do debito não ttadrrú ser feita ou Divida Arma Após Vencimento, Inscrito em Divida Alisa 
enuqooruso ruão forem decidido definitivamente  a reclamação, o recunrno nua pedido Somatório 
do recair-sideração. N 	Número Natural 

§ 3- Ao contribuinte não poderá ser negada certidão negativa de débito Art. 997, Fórmula da composição do DAT— Dívida Alisa Tributária: 
na de qsimnção, desde que garantido o débito fiscal qonssiooado, através de caução 
doses valor. em espécie. DAT (PT + PPP + AD) 

AD - IAM + MT 4- MM + 3M) 
ArI, 	950, 	São de 	natureza 	tributário os créditos provenientes de DAT 	(PT + PPP + AM 1- MT + MM + 3M) 

obrigações legais relativas á tributos e respectivos adicionais e multas, 
- 

LEGENDA 	DESCRIÇÃO 
Art. 591, São de natureza não-tributária os demais créditos decorrentes DAT 	 Divida Amiva Tribuntária 

de obrigações, de qualquer origem eu modalidade, esceso as tributárias, devidas ã PT 	 Paganssrola de Tribuie 
Fazenda Pública Municipal. PPP 	 Pagamento de tonalidade Pecntniárin 

AD 	 Adicionais 
ArI, 552. Os créditos da Fazenda Pública Municipal, de naumureza AlãO 	 Atualização Monetária 

tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício cio que MT 	 Multa 
forem amem-dados, nas respectivas ruubricnms orçamentárias. MIM 	 Multa de Mora 

J1 	 Juros de Moeu 
Parágrafo única. Os enéditos da Fazenda Pública Municipal, de 

natureza tributária onu não tributária, exigíveis pelo mrannesnna do penca pala CAPITULO IV  
pagamento, serão  inscritos,  na formada legislação próprio, como  dívida omivu, em DNT—  DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 
registro própria, depois de efetuado o controle administrativo do unia legalidade e 
do apurada a atua liquidez na eira certeza. Art. 598, A DNT - Dívida Ativa Não Tribunúrin, constituída pelos crddilos 

da Fazenda Pública Municipal, de natureza afia tributária, é a proveniente: 
Mi. 953. A DAFAM - Divida Ativa da Fazenda Pública snlanuieipol é 

constituída pelo: 1— de obrigação legal ato relativa a tributos: 

- DAT— Divida Ativa Tributária: II - dos respectix'on adicionais sobre obeigaçto legal não eebativu a tributos. 

II - DNT - Dívida Ativo Não Tributária. 	 § - A obrigação legal não relativa e tributos é o obrigação de pagar: 

§ 1° - A DAT - Divida Ativa Tributário é constituída peles créditos da 	- contribuições estabelecidas cnn lei; 
Fazenda Pública Municipal, de natureza tnibu5ária, exigíveis pelo lraoscorso do 
prazo para pagamento, inscritos, na formada legislação própria, como divida ativa, 	II - nmuultau do qualquer origem ou oumunreza, nnccto as tributárias: 
em registro própria, depois de efetuado o controle administrativo de unia legalidade 
e de apurada anula liqtnidez e a sura ceesoza. 	 111 - 1oros, laundásnios, atuigarviu num preços de ocupação; 
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V - proteção contra scas, inundoçõen, erosào, ressacas. edo sanoanlento e drenagem 	Art. 231. Abate de cálculo da CM —Cetslnbnição de Melhoria. relativa 
elo geral, diques, cais, desohxltnção de barras, gados e canais, retificação e rega- 	a cada imóvel, soro detcntsinsda pelo rateio do CTfI'O - Casto Total ou Parcial da 

- 	larização'dc carros d'água e irrigação; 	 Obra, pois' NT-113 - Número Total de Imóveis Beneficiados, silvados na ZIN - 
Zona de tutfludncin da obra, em função dos respectivos FRlVs - Fatores Relativos 

VI - construção do esteadas de ferro e contracção, puvinsoulaçfio e melhoramento de e Individuais de Valorização. 
estradas de rodagem; 

Art. 232. Os FRIVa - Fatores Relativos e Individuais de Valorização é 
Vil - construção de aeródroenot e aeroportos escoa acessos; 	 a determinação do fator de absorção  do beneficio da valorização puro toda a zona e 

para cada ama das áreas diferenciados, nela contidas 
\'III - aterres e lealizações de einbeleeamevlo em geral, inclusive desapropriações em 
desenvolvimento de planado aspecto poinagialteo. 	 Art. 233, A CM - Contribuição de Melhoria, paro cada imóvel, será 

calculado a(euvés da multiplicação do CT/PO - Casto Total ou Parcial da Obra com 
- Considera-se ocorrido o falo gerador da CM - Contribuição de o respectivo FRIV - Fator Relativa e Individual de Valorização, divididos pelo 

Melhoria na datada publicação do EDIlCOM—lidital Demonstrativo do Custo da Ohm NT-111 - Nsimero Total de Imóveis Beneficiados, confortar o fúrtnsda abaixo: 
de Melhoramento. 

CM 	(CTIPO a FRIV)n 1  NT-1111) 
- Não Itã incidência de CM - Contribuição de Melhoria sobre o 

acréscimo de valor de imóvel integrante do património da União, dos Estados, do 	Art. 234. O CTIPO - Cesto Total ou Parcial da Obra, os respectivas 
Distrito Federal e de astros Mnnvicipios, bem canso de estas autarquias e de suas 	FRlVs - Fatores Relativos e Individuais de Valorização co NT-lB - Hútitcro Total 
fundações, etcsnao que localizado nus áreas beneficiadas direta ou indiretamente por 	de ltnós'eie Beneficiadas deterão soe demonstrados cal edital especifico próprio. 
obras públicas t000icipais. 

Art. 235. O nzmulório de todos os FRIVs - Fatores Relativos e Indi- 
§ 3'- O disposta neste ocr. 311 aplica-se, também, aos cases de cobrança de 	vidsnnis de Valorização deve ser igual ao NT-113 - Número Total de Imóveis 

CM —Coetrubo çflo de Melitoria por obras públicas municipais em execução, constantes Beneficiados, cunfontse fórmula abaixo: 
de projetos ainda não concloidon. 

FRl't  + FRITa + ... + FOI Vv.n + FRIV e)  (NT-IB) 
SEÇÃO II 

BASE DE CÁLCULO 

Ari, 229. A base (Io cálculo da CM —Contribuição de Melhoria acer exigido 
pelo Município, para fazer face ou casto das obras públicas, será cobrada adotando-se 
como critério o beneficio resultante da obra, calculado através de índices cadastenis das 
eespeclisas ZINs - Zonas de Influência. 

§ 1' - A apuração da base de cálculo, dependendo da natureza da obra. 
far-ve-á levando em conta a situação da intóvel ao ZIN - Zona de Influência, suo 
lestada, área, Finalidade de exploração económica e nutres elementos a serem 
coxsiderados, inalada ou conjuntamente. 

§ 20 - A determinação da base de cálculo da CM - Contribuição de 
Melhoria fac-se-á rateando, proporci000lmente, o disto parcial ou total das obras, entre 
todas os imóveis incluídos nas respectivos ZINs - Zonas de Iufloâttcia, 

§ 3'-A CM - Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários de 
imóveis do danilein privado, situados nas arcas direta e indiretamente beneficiadas pelo 
obra. 

§ 4'- Para a apuração do boxe de cálculo da CM - Conlrilsviçào de Melhoria, 
órgão responsável, com base no beneficio resultante da obra - calculado através de 

indicou cadaxtrais alas roxpectivas ZINs - Zonas de leficônvia - no CT/PO - Custo Total 
ou Parcial do Obra, no NT-IB - Nútnerss Total do Imóveis Beneficiados, silvados na 
ZIN - Zona de Influência da obra e clxx função dos respectivos FRtVs - Fatores 
Relativos o Individuais de Valorização. 

§ 5'- Para a apuração do NT-113 - Itimero Total de Imóveis Beneficiados. 
silvados ao ZIN - boa do Influência da obra, e dou respectivos FRlVs - Falares 
Relativos e Individuais de Valorização, a APM - Administração Pública Municipal 
adotará os seguintes procedimentos: 

- alelimitoró, em plaota, o ZIN - Zorta de Influência da obra; 

II— dividirá a ZIN - Zona de Influência em faixas correspondentes nos diversos 1H01 
- ladices de Hierarquização de Benefícios de Imóveis, em ardem decrescente, se foco 

III - individualieaeá, com baseou área territorial, os imóveis localizados emenda faixa; 

IV - obterá a área territorial de cada faixa, mediante a soara das áreas dos imóveis nela 
localizados. 

Ad. 230. A base de calculo da CM - Contribuição de Melhoria terá couro 
litssile o custo doa obras, coatpsttadax as despesas de estatdos, projetos, fiscalização, 
desapropriações. administração, execução e financiamento, inclusive prâlniaa de ren 
bolso e outras de prove ciii financiamentos ei, entprdaliistes e terá a soa expressão 
monetária atualizada na época do lançamento mediante aplicação de coeficientes de 
correção Ilt000lária. 

§ 1' - Serão incluídos, nos orçamentes do canetas das obras, lodos os 
investimentos necessários para que os beneficies delas concorrentes sejam mxc-
grultatetsle alcançados pelos imóveis situados nas respectivas ZINs - Zonas de 
influência. 

§ 20 - A percentagem do estilo real a ser enheoda mediante CM - 
Contribuição de Melhoria scsi fixado lendo cvi xisto o natureza da obra. os beeç fluias 
para os usuários, as atividades econômicas predominantes e o nível de descg 
volvimeato da região. 
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—tsns hipóteses previstas aos itens 1 e II da Art. 505 da dela do recolhimento 	Parágrnfa único. O direita a gire se refere este Art. $16 extingue-se defini- 
indevido; 	 ticansoltle 0001 O decurso do prazo nele provisto. contado da data eras gare tenha sido 

iniciado a constituição do crédito tributário Isola notificação, ao sujeito passivo. de 
II - ens hipóteses previstas una irem III la Art. 505, da dota em que ar anular 	qualquer ntculida preparatória indispensável ao lausçnetoluto. 
definitiva a decisão administrativa na passar emjulgodo a decivãnjadieial que lenha 
reformsdo, anulado. revogado ou rescindindo o decisão condenxtóema. 	 Seção VIII 

Prescrição 
Art. 520, Prescreve em 2 (dois ) ousas a ação munlatónia de decisão 

adminislrauiva que denegar o restituição. 	 Art. 525. A ação para e cobrança de crédito tributário e fiscal prescreve em 
5 (cinco) unos, contados: 

Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo inicia do 
ação judicial. recomeçando o 1011 csmruo, por teclado, a partir da data da intiuttaçflo 	1— da data do sua constituição definitivo: 
validamente feira ao eeprexentnntejundicixl da Fazenda Pública Municipal. 

II - do término do exercício dentro do qual aqueles se tomarem devidos, no caso de 
Art. 521, Quando se tratar de crédito tributária e fiscal indev'idamenle 	lonçanssrnto direto. 

arrecadado, por inativo de erro cometido pela fisco ou pelo contribuinte e apurado 
pela autoridade conspelente, a restituição verá feito de olicin. mediante determina- 	Art, 530. Intcrrosnpe-xe a proscrição do Dívida Fiscal-
0o do Secretário, responsável pelo área fazendária, nau representação formulada 
pela órgão fazendário e devidamente processado. 	 1— pela confissão e parceluonenuo do débito, por parte do devedor; 

Ara. 522, A eevlilssiçáo de crédito tributário e fiscal. tttedinste requeri- 	II - por qualquer intimação ou notificação feita a contribuinte, por repartição uru 
mento do contribuinte ou aparado pelo órgão competente. ficará sujeita à atualiza- 	funcionário fiscal, para pague o divida; 
ç80 mxoseuáóo, calculada a partir da datada recolhimento indevida. 

III - pela concessão de panos especiais para cure fim; 
Art. 523, O pedido de restituição scsi indeferido se o ecgtnereotc odor 

qualquer obstáculo au exame de sou escrita ou docuxnevlox, quando isso se lente 	IV - pelo despacho gume ordenou a citação judicial do ezspoosús'cl para efettmae o 
necessário o verificação do procedência da medida, ajuizo da administração. 	pagamento: 

Ad, 524, Alendesido à mnotuscno e ao raevtuute do crédito tributário e V - pelo eprencoanção do documento contprobatírrio da divida, vou juizo de inventário 
fiscal a ser restituído. poderá o Secretário, responsável nela área fazendiria, ou concurso de credores. 
determinar gana restituição te processe através da compensação de crédito. 

§ 1'-O prazo do prescrição interrompida pela confissão v paccelamento da 
Seção V 	 divida ativo fiscal recomeça a fluir no «lixem que o devedor deixa de cumprir o acordo 

Compensação ode Transação 	 celebrado. 

Art. 525.0 Secretário, responsável pela área fazendárin, poderá: 	 § 2'- Enquanto são for localizada o devedor ou encontra do bens nobre os 
quais pousa recair  penhoro, não correrá e prazo de prescrição. 

- aaulorizor a compensação de créditos líquidos e donos, vencidos ali viaccndon, 
do sujeito passivo contra a Fazenda Público Municipal; 	 ArI, 531, A loacrição, de créditos tributários e oão.tsihnufiirios, eu Divido 

Ativo do Fazenda Pública Municipal, suspenderá o prescrição, pura todos es efeitos do 
II - propor a celebração, entre n Município e o sujeita passivo, mediante dances- 	direito, por Iflã (cento e oitenta) dias ou olá a dis(nibaição da execução fiscal, acerto 
xõcv enúluuv, de ucansuçfix para o Idounienção do litígio e cavvvqãvnan exlivçho de ocorrer antes dv fado aquele prazo. 
créditos tributários e fiscais. 

CAPITULO V 
Seção VI 
	

EXCLUSÃO 
Remissão 

Seção 1 
ArI, 526. O Prefeita Municipal, par despacho, fuuudnmeotado. poderá 

	
Disposições DecaIs 

1— conceder remissão, total ou parcial, do crédito tributário e fiscal, condicionada 	Art. 532. Excluem a crédito tributário: 
à observância de Isolo 05000S uni dos seguintes requisitos: 
a) comprovação de que a silumação econômica do sujeito passivo não permite a 1—o isenção; 
liquidação de seu débito; 
Is) constatação de erro ou ignorância escusánciu do sujeite pau. uiv'o, quanto à matéria 	II - a anistia. 
de foto; 
cl diminuta importância de crédito tributário e fiscal; 

	
Art. 533. A isenção e a noistíx, quando ruão concedidas cm caráter geral, silo 

d) considerações de eqüidade, em relação comas camacleristicas pessoais do mate-  efetivadas, em cada caso, por despacha do Secretário, responsável pela área fuzctsdária, 
riais do caso; 	 em requerimento como qual o iotm.'rcv.sedo faça provado preenchimento das condições 

edo cumprimento dos requisites previsto em lei para alua concessão. 
II - cnneeloe adminixttatis'ansenle, de oficio, o crédito tributário e fiscal, quando 

Seção II 
entionr prescrito; 
o snujeilo passivo houver falecido, deixando nmuuicansevuc bens que, por força de Isenção 

lei, não sejam suscetíveis de execução; 
e) inscrito nor divida ativa, for de até 5 (cinco) U.F.Mx, tornando a cobrança ou Art. 534, A isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições 
execução anlieconómida. e rcqluiuitos exigidos para a sua concessão, os tributos o que xc aplica e, tendo ocaso, o 

prazo de soa duração. 
«'art. 527. A reonissão n50 se aplica aos caros cem que a sujeito passiva 

tenha agido coisa dolo, frau,de ou simulação. Art, 535. A isenção não será extensiva: 

Seção VII 1—às taxas; 
Decadência 

O - às contribuições de melhoria; 
Art. 028, O direito da Fazenda Pública Municipal constituir o crédito 

tributário extingue-se após 5 lcivavo> unos contados: 111—aos tributos instituídos posteriormente à soa concessão. 

- do doto da 000erénviu do falo gerador, quando se trotar de lançamento par Ari. 536. Estão isentos do imposto sobre a propriedade predial e territorial 
homologação ou declaração; salvo nos casos de dolo, fraude ou simulação; urbana. desde glie requeridos até a data de 30 de abril do ano corrente: 

II - do primeira dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 1 - os imóveis cedidos ao Município o qualquer titulo, desde que o contrato estabeleça 
lido efetuado; repasse do ônus tributário, observado o (2' deste artigo; 

III - da data em que se tornas definitiva a decisão que houver anulado, por vício II - os imóveis de propriedade dos pexsouxjssridivar de «limito público esterno. quando 
formulo lançamento interiormente efetuado, destinados ao uso de suo missão diplomática ou consular: 

Art. 236. A CM - Contribuição de Melhoria xcvi paga pelo contribuinte 
de furtou que a voa PÁ —Pevvnla Anual não excedo o 3% (teév por cento) do MVF 
- Maior Valor Fiscal do seu imóvel, atualizado à época do cobrança. cottforme 
fórmula abaixo: 

PÁS (MVF) 5(0,03) 

SEÇÃO III 
SUJEITO PASSIVO 

Art, 237. O sujeito passivo do CM - Contribuição de Melhorin é a 
pessoa Saira ou jitridico titular da propriedade no do domínio útil ou da passe do 
brntt imóvel alcançado pelo acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas 
beneficiadas direta vii indiretamente por abras públicos laxsunicipaix. 

SEÇÃO IV 
SOLIDARIEDADE i'RlBUTÁRIaS. 

Art. 238. Por soretls interesse 000,1,5v no situação que constitui o fato 
gerador do CM - Contribuição de Melhoria ou por estorno expressamente 
designados, são pessoalmente solidários tela pagamento do imposto: 

1—o adqutieemttc do imóvel, pelou débitos do aliottantn, existentes à dato do título de 
transferência, salvo quando conste deste a prova de suo quitação, limitado esta 
responsabilidade, nos cavos de arrematação em hasta pública, ao montante do 
respectivo preço; 

lI — o espólio, pelos débitos do "de cujos", existentex à datada abertura da sucessão: 

III - o sucessor, a qualquer titula, e o cônjuge meeiro, pelos débitos do "de cujos" 
existentes à dota do partilha ou do adjudicação, limitada esta responsabilidade ou 
montante do quinhão, do legado ou da meação; 

IV - a possuo jurídica que resultar da fissão, transformação ali incorporação de 
alltra, ou entt outra, pelos débitos das sociedades fundidas, transformadas ou 
incorporadas existentes à dato daqueles atos; 

V - a pessoa natural 011 jurídica que adquirir do outra, por qualquer iludo, funda de 
cenlsércio ou de estabelecimento comercial, industrial 0v de serviço, e eeotinsuoe o 
exploração do negócio sob a nscsero ao outra eazáo social ou sob ámen sul nade 
individual, pelos débitos do fiado ou do estabeleeiuttenlo adquirido, existentes à 
dota da t000aação. 

§ 1'- Quando a aquisição se fizer por nrretnalaçau em hasta pública ou 
na hipótese do inciso III deste ora. 235, o responsabilidade lerá por limite máximo, 
respectivamente, o preço da arrematação ou o raoetoultr do qoitthão, legada ai, 

§ 20 - O disposto no inciso III deste ore. 238 aplica-se aos casas de 
extinção de pessoas jurídicas, quando a exploração da respectiva atividade seja 
continuada por qualquer súcia remanescente as xc espólio, com a mesma ou nutra 
razão social, ou sob firma individual. 

SEÇÃO V 
LANÇAMENTO E RECOLHiMENTO 

Art. 239. A CM - Contribuição de Melhoria, paro onda imóvel, verá 
lançada, de oficio pela autoridade administrativa, através da multiplicação do 
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Parágrafo Unico - Até a celebração de novo convénio, são recepcionados teonsFerencia o qualquer titulo ou outro ocorrência gire posso afetar o valor do seu 
os evcnttialaiente existentes que umi-u por objeto a —adição do Contribuição de hera imóvel; 
llununoçito Publica. w - a exibirem os documentos necessários 	atualização cadasteal e prestar todas 

Ari. 254. O não recolhimento da CII' no prazo indicado nesta Lei sujeita o as informações solicitados pela AS - Autoridade Fiscal; 

contribuinte os sanções previstos nesta Lei Complementar, exceto nos casou abrangidos 1V - o franquearem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credeo 
pelo convento a que se refere anti. 253 girando prevalecem a penalidade nele prevista. ciada, as dependências da bani imóvel pata vistorio fiscal 

Ara. 255. Celebrado o convfinirs a que se refere o ais. 253.0 concessionário Ara. 260. Fio Cadastro Imobiliário - CIMOB: 
de cisergia elétrica é responsável pela CII', rio montante devido pelos contribuintes do 
mrsmo. para fins de inscrição): 

Parágrafn Única - Fira o concessionária de energia elétrico obrigado a a) considera-se documento hábil, registrado ou irão: 

fornecer, trimnoitailmente, até o 5' dia útil do inicio do trimestre fiscal, a relecãa dos 1 - , escritura; 
consumidores situadas na Município, classificado segundo a fainas de consumo 

de contrata 	compra e venda;  
relacionados no Anexo IV desta Lei. 3—o formal de partilha; 

Ara. 256. 	O produto da arrecadação do CIP constitui receita vinculada e 
4—a certidão relativo a decisões judiciais que impliquem transmissão do imóvel; 

destinada ao pagamento da energia elétrica fornecida ao Município e a manutenção do li) coosidera-se possuidor a qualquer título de bem imóvel, aquele que estiver na 
Serviço de Iluminação Pública, bem como para melhoria, ampliação e expansão desses tino eito gozado bem imóvel e apresentar: 
serviços, 

- recibo onde conste a identificação do betir iitiós'el, e, sendo ocaso, a sito ICI - 
TÍTULO VI , 	 Inscrição Cadasteal Imobiliária  anterior; 

OBRIGAÇOES ACESSORIAS 	 2— contrato de compra e de senda; 

CAPÍTULO 1 	 e) cor caso de litígio sobre o domínio dlii de bem imóvel, deverá constar, além da 
CADASTRO FISCAL 	 expressão"domínio útil sob litígio", os ovirres dos litigantes e dos possuidores 

qualquer do bem imóvel, a natureza do feito co juízo eu cartório por nade correr a 
Seção 1 	 ação; 

Diaposições Gerais 	 4) o proprietário de imóvel, o titular de seu dotisisia mil uro o seu possuidor a 
qualquer lilsilo deverá apresentar, devidamente preenchido. e BIA-CIMOB - 

Art. 207.0 CAI' - Cadastro Fiscal da Prefeitura compreende: 	 Boletim de Inscrição, de Alteração edo Baixo Cadastra] Imobiliária. 

- o Cadastro liriubiltõrso - CIMOB; 	 ii - para fios de alteração: 

II - o Cadastro Mobiliário - CAMOB, 	 a) considera.se documento hábil, registrado ou não: 

III - a Cedasteo Sanitário - CASAN; 	 1 - a escritura; 
2—o contraio de compra nvenda: 

IV - o Cadastro de Anúncio - CADAN; 	 3—o formal de partilho; 

V - a Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVlíT; 	
4—a certidão relativa a decisões judiciais que impliquem trasamiasão do imóvel; 

Ia) considera-se possuidor a qualquer título de bem imóvel, aquele que estiver no 
VI - o Cadastro de Horário Especial - CADHE; 	 uso eito gozo do bem imóvel e apresentar: 

VII - o Cadastro de Ambulante. de Eventual, de Feirante e de Rudimentar— CAMEF; 	1 - recibo onde conste e identificação do bemimóvel, e, a sou ICI - Inscrição 
Cadastra] Imobiliário anterior; 

VIII —o Cadastro de Obra Particular - CADOB; 	 2— contrato de compra e de venda; 

IX - o Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos - e) o proprietário de imóvel. o titular de seu domínio útil ou u scsi possuidor a 
CADOI'; 	 qualquer título deverá apresentar, devidamente preenchido, o DIA-CIMOS - 

Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadasiral Imobiliária e a MC. 
Seção B 	 CIMOS - Fieira de Inscrição co Cadastro Imobiliário. 

Cadastro Imobiliária 

Ad, 288. O Cadastro Iniobiliário - CIMOB compreendo, desde giro loca- 
III - pura fias da baixa: 

lindos no zona urbana, no zona urbanianivel nau zuno de expansão urbana: 	a) considera-se documento hábil, registrado ou não' 

- os bens mmós'era. 1 - o contraio do compra e s'eisdo; 
2—a formal de partilha: 

a) não-edificados cnrsteotoa e os gire vierem a resultar de desnuonshransnustos dos 3—a certidão relativa a decisões judiciais guie impliquem transmissão do imóvel; 
irão-edificados existentes: 
I,) edificados existentes oos que vierem a ser construidos; la) o —proprietária de imóvel, o es-titular de seu domínio útil ou o seu cs-poã 
e) de arpartiçuSes públicos. soidora qualquer titulo das -uru' apresentar. devidamente perrosbido. a BIA-CIMOS 

de autarquias e de fundações instituídas e mantidas pelo puder público; - Boletim de Inscrição. de Alteração e de Boina Cadastral Imobiliária e s FlC- 
de empresas públicas e de sociedades de economia mista; CIMOS - Ficha de Irmneriçia 00 Cadastro Imobiliária 

O de delegadas, de autorizados, de perminsionárian e de concessionárias de serviços 
públicos: § I - Os campos, os dados e as informações do BlA-CIMOB - Boletim 
ç) de registras públicos, carteránus e notariais; de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Imobiliária serão os campos, as 

dados e as informações de Cadastro Imobiliária - CIMOB. 
11—e sola com a sua superfície; 

§ r- O l3IA-CIMOB - Boletim de Inscriçfio. de Alteração e de Boina 
III - urdo quanto a Imonreusi incorporar pernsuocsmnorente ao solo, de modo que se aSa Cadastra] Imobiliária e a A FIC-CIMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Imo- 
possa retirar seio destruição, seio modificação, urina fratura ou sem dano, inclusivo biliário serão instituidos através de Portaria pelo responsável pela Aduninistmção da 
engenhos isduisirais, torres de linhas de transorissão de energia elétrica e torres de Fazenda Pública Municipal. 
captação de sinais de celalor. 

Art. 261. Paro fins de inscrição no Cadastro Imobiliário - CIMOB. 
ArI. 259. O proprietário de imóvel, o oimrlar de uro domínio útil, seu considera-se surrado o brio imóvel no logradouro correspondente á sua frente 

possuidor armo ;udqeirenia a qualquer titulo são obrigadas: efetiva 
1 - o promover a inscrição, de soas bens imós'eis, no Cadastro Imohiliário — ClMOB; 

§ 1'- No raso de bem imóvel, edificado co não-edificado: 
II - a informar, ao Cadastro Imobiliário - CIMOB, qualquer alteração ou situação do 
seu brio imóvel. cotou parcelamento. dosmenuhrnmcnto, remonubrauruerrio. 	fusão, 1 - coor duros cri mais esquinas ou coto duas ou 	riais frontes, será considerado o 
demarcação, divisão, ampliação, medição, judicial definitiva, reconstrução, reforma, logradourro: 

de Novembro 	r1rF1IJI 	 Informitivorrt  São 1PedroTFV  Aldeia  TIÍP.k 	Pág. 47 

Ari, 488. 0 lançamento é o uno privativo da autoridade administrativa Ara. 497. O lançamento é efeimuado com base tu declaração do sujeita 
destinado o rumar onrqoíu'el o crédito tributário, mediante s'erificaçiio da ocoreétr- passivo ou de terceiro, quando um ou orrira, nu furtou da legislação taíbuurária, presto 
eia da obrigação tributária, o cálculo da murrtaone do tributo devido, a identificação autoridade ndmninistraiis'a informações sobre matéria de faro, indispensáveis ã sura 
do contríbainte, e, sendo ocaso, o aplicação de penalidade cabível, efetivação. 

Ari. 489, O ato de lançamento é sínculodo e obrigotória, sob pena de - A retificação da declaração por miemos-a do própria declarante, 
responsabilidade funcional, ressalvadas as hipóteses do exclusão ou suspensão do quando vise a reduzir ou a excluir tribuno, só é admissivel mediante cerriprovação do 
crédito tr'ibumõriu previstos nessa lei, ersu uns guie se funde, e ames de nndfucudo o lançamento. 

Art. 490.0 lançamento reporta-se a data cor que haja surgido a abrigo- - Os erros metidos na declaração e aprnaáveis pelo ecu csaune serão 
çãu tributária principal e rege-se pela lei então vigente, ainda guie posteriormente retificados de oficio pelo autoridade admrrinistrativa a gume competir a revisão daquela. 
modificada ou revogada. 

Ara. 498. Antes de extinta o direita da Fazenda Pública Municipal, o 
Pnrágrnfo única. Aplica-se ao lançamento a legislação gire, posterior- lançamento, decorrente ou não de sehitraouente, poderá ser efetuado num revisto de oficie, 

neste ao nascimento da obrigação instituindo novos critérios de opurração da baun errando: 
de cálculo, haja estabelecido novos unéiodox de fiscalização, ampliando es poderes 
de investigação das autoridades administrativas ou outorgando maiores garantias e 1 - e contribuinte nau o responsável ruão houver prestado declaração cri o mesma 
privilégios õ Fazenda Pública Municipal, escema, ao ultimo coso, para atribuir apresentar-se inexata, por nerenu falsos num erróneos os fatos consignados; 
responsabilidade tributária a terceiros. 

II - temida prestado declaração. o contribuinte ou o arnponnús'nl deixar de atender 
Art. 491. Os ates funnuus relativos aos lançamentos dos tributes ficarão sntinfatoriamrmrtr, mio prazo e formas legais, pedido de esclarecimento formulado pela 

a cargo da órgão fazcndáao competente. autoridade competente; 

Parágrafo único. A omissão ou 	erro de lançamento irão isento o III —por omissão, erra, dolo, fraurde nu simulação do sujeita passivo ou de terceiros em 
contribuinte do cumprimento da obrigação fiscal nem 	de qualquer nuodo lhe beneficio daquele, lenhose baseado em dados cadastrais rir declarados que sejam falsos 
aproveita. nu inexatos; 

Ari. 492. O lomuçumomrto rfrtuoe-sn'ú com base em nados constantes do IV - deva ser apreciado falo não conhecido rum não aprovado pua ocasião do lançamento 
Cadastre Fiscal e declarações a1,reoemniudas pelos contribuintes, nus farman e épocas anterior; 
estabelecidos nesta lei. 

V - se comprovar guie, nu lançamento asheeior ocorreu dolo, fraude, nismuleção uru falta 
§ r - As declarações deverão conter lados nu elementos e dados funcional da autoridade gare a efetuou uru omissão, pele mesmo autoridade de numa nu 

necessários ao conhecimento do faro gerador das obrigações tributárias e a formalidade essencial; 
verificação do monunome do crédito tributário correspondente. 

VI - se verificar a nupervesiâscia de fatores num Provas irrecusáveis incidentes nobre os 
§ 2' - O órgãu faznndárie competente e.,,ninará as declarações pera elementos gire constituem cada lançamento. 

verificara exatidão dou dados trelas consignados. 
CAPÍTULO III 

Art. 493. 	Com a fluiu de obter elnnreniou que lhe permita verificar a SUSPENSÃO 
exatidão das declarações apresentadas pelou contribuintes e responsáveis e deler- 
mirrar, cena precisão, a natureza eu srouumonte dou respectivos créditos tributários, o Seção 1 
órgão fazendário competente poderá: Disposições Gerais 

1— exigir, a qualquer tempo, a exibição de livras fiscais e comprovantes das atos e 	Art. 499. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
operações gume possam constituir fatos geradores de obrigações tributárias; 

1— moratória: 
lI—fazer diligências, levantamentos e plantões nos locais num estabelecimentos oundo 
se exercerem os atividades sujeitas a obrigações tributárias num sen'içes guio 	II - a depósito do seu montante integral ou penhora suficiente de bens; 
constituam matéria immm1mooivel; 

III - as reclamações, os recorras e os consultas, nos termos dos dispositivos legais 
III - exigir informações c comunicações escotas ou verbais; 	 reguladores do processo tributário fiscal; 

IV - umatificur, para comparecer às repartições da prefeitura, o contribuinte ou IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. 
responsável; 

seção II 
V-  reqairilar o auxilio da força policial pura lesar a efeito as apreensões, inspeções 	 Moratória 
e interdições fiscais. 	 Art. 500. O Muinicipiu poderá conceder moratória, em caráter gemi e 

individual, suspendendo o exigibilidade de créditos tributários e fiscais. rnediunme 
Art. 494. O lançamento dos tributos e suas modificações aceSo despacho do Prefeito, desde guie autorizada em lei específica. 

comunicados aos conueibuinles, individual ou globalmente, o critério da 
admmaisuração: 	 Ara. 501. A hei gire conceder moratória rua caráter geral ou amumnóze sura 

concessão em caráter individual especificará, sem prejmmizn de oumnos ceqitisitan; 
1 - através de notificação direta, feita como aviso, para servir como guia de 
recolhimento; 	 1— o peseum do duração do favar; 

II - através de cditol publicado au refluo oficial; 

III - através de edital afinado na Prefeitura. 

Art. 495. O lançamento regularmente noimâcudo ao uuujeiro passivo só 
pude ser alterado em virtude do: 

1— írnpagençàa do sujeito passivo; 

II - recurruo de oficio; 

III - iniciativa de oficio da autoridade admirnistranir'a, nos casos previstos sesta Lei. 

ArI, 496, A modificação introduzida. de oficio ou em conseqüência de 
decisão administrativa nu judicial, unos critérios jurídicos adotados pela autoridade 
administrativa na exercício do lançamento somente pude ser efetivada, em relação 

um mesmo sujeito passivo, quanto o fula gerados ocorrido posteriormente à nor 
introdução. 

Seção II 
Mndulidades de 1,r 

II - as condições da concessão do favor cio caráter individual: 

III - sendo caso: 

nu créditos tributários a fiscais a gire se aplica; 
a número de presunções ouros s'encimennas, dentro do prazo a que so refere a inciso 

1, podendo atribuir o fixação de uns e de outros à autoridade admisinmnotis'a, para cada 
sano de concessão em caráter individual; 
e) as gumormun que devem ser fornecidas pelo beumrfisiàaio no caso de concessão em 
caráter individual. 

Art. 502. A moratória abrange, 150-somente, es créditos tributários e fiscais 
constituídos à dama da lei ando despache que a conceder, ou cujo lançamento já lenha 
sido iniciado àquela dama por ato regularmente notificado ao uunjeimo passivo. 

Parágrafo único. A moratória não será concedido nos casos de dolo, fraude 
ao simulação do sujeito passivo cnn de terceiros em beneficio daquele. 

CAPÍTULO IV 
EXTINÇÃO 
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Baixa Cadastral Mobiliária e, havendo, o contrata ou o estatuto social, o CNP) - serão instituídos através de Portaria pela respostsável pela Administração da Fazeg 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicos e o inscrição estndttol: 	 do Pública Municipal. 
gl os registros públicos, cartorários e notariais deverão apresentar o BIA-CAMOB - 
Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastra] Mobiliária e, havendo, o 	Art. 270. As pessoas físicas, com ou sem estabelecimento lixo, bem 
contrato Oslo estatuto social no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicos; 	como as pessoas jurídicas, de direito público ou privado, lerão os seguisstex prazos: 

li - poro fios do alteração: 

os estabelecimentos coaserciais, industriais, produtores e porsindoros de serviços 
deverão apresentar o BIA-CAMOB - Boletins de Inscrição, de Alteração o de Baixo 
Cadastral Mobiliária, a FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastre Mobiliário e, 
havendo, a alteração contratual nu o alteroção estatutário, a alteração do CNPJ - 
Cadastro Nacional de Pessoas ãturldicos e a alteração na inscrição estadual; 

os profissionais orstcronsoos, com os sons estabelecimento fixo, deverão apresentar o 
BIA-CAMOB - Boletins de Inscrição, do Alteração c de Baixa Cadastral Mobiliário, a 
FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário a, havendo, a alteração do 
registrava órgão de classe; 
o) as repartições publicas deverão apresentar o BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, 
de Alteração edo Baixa Cadastrai Mobiliária, a FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no 
Cadastro Mobiliário e. lras'esudo. a alteração do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas; 

as atrunrquias o as fundações instituídas o mantidos pelo poder público deverão 
apresentar o BIA-CAMOB - Boletim do Inscrição, de Alteração edo Boina Cautastoal 
Mobiliária, a FIC-CAMOB - Ficha do Inscrição ao Cadastro Mobiliário o, havendo. a 
alteração estoratúria e a alteração do CNPJ - Cadastra Nacional de Pessoas Jurídicas; 

as empresas públicas e as sociedades de economia mista deterão apresentar o 
BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária, a 
FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Codostro Mobiliário e, havendo, a alteração 
estatsrtãria e o alteração do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jsiridicas; 
1) as delegadas, as autorizados, as permissionátion e as concessiosãrios de serviços 
públicos deverão apresentar o BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de 
Baixa Cadastral Mobiliaria, a FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro 
Mobiliário e, honrado, a alteração estatutária, a alteração do CNPJ - Cadastro Nacional 
de Pessoas ãrrridieas e a alteração na inscrição rstadssal; 
g) os registros públicos, cartorários e antarisis deverão apresentar a BIA-CAMOB - 
Boletim do Inscrição, de Alteração e de flama Cadastral Mobiliária, a FIC-CAMOB - 
Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, a alteração cnntcotstal sri a 
alteração estoiotário e a alteração da CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jniridicas; 

lii - para fins de baixo: 

a) as estabelecimentos comerciais, industriais e produtores apresentar o BIA-CAMOB 
- Boletim de Inscrição. do Alteração o do Baixo Cadastra] Mobiliário, a FIC-CAMOB 
- Ficha de Inscrição rio Cadastro Mobiliário o, havendo. o distrato social nas a balsa 
estatutária. o cancelamento do CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoas Jurídicas e a baixa 
na inscrição estadual: 
h) na estabelecimentos prestadores de serviços deverão oltcesctsrar, além do BIA-
CAMOB - Boletins de Inscrição. de Alteração e do Baixa Cadastral Mobiliriria. da 
FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição uso Cadastro Mobiliário e, honrado, do distraiu 
social ou do boina estatutária, do cancelamento do CNPJ - Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas e ala boina ira inscrição estadual, a DOC - Documentação Fiscal são 
utilizada; 
e) os profissionais oolãrrornos. com  na sem estabelecimento fixo, deterão apresentar o 
BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração ode Baixa Cadastra] Mobiliária, a 
FIC-CAMOB .- Ficha de Inscrição ria Cadoslro Mobiliário e, havendo, a baixa no o 
cancelametruo do registro no órgão de classe; 
ri) os repartições públicas deverão apresentar o BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, 
de Alteração ode Baixa Cadastral Mobiliária, a FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no 
Cadastro Mobiliário e, baseado, o concelaaucnto do CNPJ - Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas; 
e) as autarquias e as fsrndaçãcx instituirias e mantidas pelo poder público deverão 
apresentara BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração n de Baias Cadastral 
Mobiliária, a FIC-CAMOB - Fueiro de Inscrição no Cadastro Mobiliário o, bancado, a 
baixa oslatiutária co cancelamento do CNPJ - Cadastro Nacional de Pesarias Juridicas; 

as empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão apresentar o 
BIA-CAMOB - Bolcuitrs do Inscrição, de Alteração ode Baixa Cadastra] Mobiliária, a 
FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, a baixa 
esnaiotária e o cancelamento do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jatridicas: 
g) as delegadas, ai autorizadas, as poonsissiotrárias e as cooccssionários de serviços 
públicos deverão apresentara BIA-CAMOB - Boletim do Inscrição. de Altoração ode 
Baixa Cadastral Mobiliária, o FIC-CAMOB - Ficha do Inscrição no Cadastre 
Mobiliário e. havendo, a boina estatutária, e cancelamento do CNPJ - Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas co boina isa inscrição estadual; 
6) os registros públicos, cartorários e notariais deverão apresentar o BIA-CAMOB - 
Boletim do Inscrição, de Alteração ode Baixa Cadastral Mobiliária, a FIC-CAMOB - 
Ficha de Inscrição ria Cadastro Mobiliária e, lros'rsds, o distrato social ou a baixo 
estatxlãria co cancelamento do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

§ 1" -  Os rampas. os dados e as informações do BIA-CAFsIOB - Boletim de 	iv - as ouurarqsnios coa fundações instiiuuidos e mantidas pelo poder público; 
Inscrição, de Alreroção edo Baixa Cadastral Mobiliária serão os campos. os dados e as 
nanforraaçães do Cadastro Mobiliário - CAMOB. 	 V-  as empresas públicas e as sociedades de economia mina; 

§ 2" - O BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e do Baixo vi - os delegados. as auimovicndns, as peruasissionéoins e as concessionárias do 
Cadastral Mobiliária o a FIC-CAMOB - Ficha do Inscrição no Codastro Mobiliário serviços públicos; 
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SUJEITO ATIVO 
TI - os princípios gerais de direito tributário; 

Ari, 467, Sujeito ativo da obrigação és Prefeitura Municipal, pessonjaridica 
11 - os principias gerais de direito público; 

	
de direita público uisumlar da competência para exigir anca comprimento. 

IV - a equidade. 	 CAPÍTULO i5' 
SUJEITO PASSIVO 

§ 1° - O empregada analogia não poderá resultar na exigência de tributo 
não previsto era lei. 	 Seção 1 

Disposições Gerais 
§ r - O emprego da eqüidade não poderá resultar ao dispensa do 

pagamento de Irubunuo devido. 	 Art. 468. Sunjeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada no 
pagamento de aribnslo ou penalidade pecsuniárin. 

Art. 460. Interpreta-se literalmente a legislação lribnatárin qmac disponha 
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se 

1- suspensão aLi exclusão do crédito tributário: 	 - contuibasinle, guiando terdia relação pessoal e direta canal n situação que constituir o 
respectivo fato gerador: 

ii - outorga do isenção; 
Ii -responsável. quando. suou revestir ucondição de cosiriboinute, sua obrigação decorro 

Iii - dispor— do cannuprimrnto dc obrigações acessórias. 	 de disposição do lei. 

Art. 461, A lei tribnnário gaio define  infrações, ou lhe comina penahi- 	Art. 469. Sujeito passivo da obrigação acessária é a possas obrigada lux 
dados, iuiteepcela-se, da maneira mais favorável eo.ncasado, onu caso da dúvida prestações que constituam o seu objeto. 
quanto: 

-à capitulação legal do foto; 

ii- ã natureza ou às eircanslàocias materiais do fala, ou à natureza ou extensão dos 
seus efeitos: 

lO -à outono, imputabilidade ou puaihihidade; 

IV - à natureza do penahidade aplicável oito unta graduação. 

TÍTULO li 
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 

CAPÍTULO i 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

ArI, 462, A obrigação tributária é principal num acessório. 

§ i° - A obrigação principal sorgo casar o ocorrência do faia gerador, 
tem por objeta o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se 1- o Iraguanemato eferamado mar atam dos obrigados aproveito aos demais: 
jomoraunronue comrr o crédito dela decorrente. 

Ii - a isenção ao remissão da crédito esouuceo modos os obrigados. salvo se outorgada 

§ 2°- A obrigação acessória decorre do legislação tributária e reuni por Pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse casa, a solidariedade q005io aos demais 
objeto as prestações. positivas ou negativas, nela lsrrs'ismaa ao interesse da narco- 	pelo saldo; 
dação nau da fiscalização dos tributos. 	 . 	_ 

111  - n interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos abrigados, favorece ou 

§ 3 - A obrigação acessória, pelo simples faro do osso iimobsernància, 	prejudica nos demais. 

converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade prcooiéeia. 	
ficção iii 

CAPÍTULO 11 	 Capacidade Tríbnfafrin 

FATO GERADOR 

	

Ari. 463, Falo gerador da obrigação principal é O situação definido era 	Art. 473. A capacidade tributária passava undepende: 

lei ramo necessária e suficienlo á sua ocorrência. 	 1- da capacidade civil dos pessoas naturais; 

	

Ari. 464. Fato gerador da obrigação seessániu é qualquer niusação que, 	ii - de adiar-se apensou natural sujeira a medidas gato importemprivação ou hisuiitação 
na formo da legislação aplicável, impõe a prática oua abstenção de aro gume não 	do exercício de atividades ems'us, eam000cmams ou profissionais, san do odnnioistraçâo direta 
configure Obrigação principal. 	 de sesta bens num negócios; 

	

Ali. 465. Salso disposição de lei aol contrário, considero-se ocorrido o 	iii - de estar a pessoa jurídica regunlonoente constituída, bastando que configure atunua 
falo gerador e existentes os seus efeitos: 	 unidade ecosõaluco ouu profissional. 

	

- tratando-se de situação de fato, desde o momento cor que ao s'coiãqmucnr as 	 Seção IV 

ciecnuas-lãucias materiais necessárias o que produza os efeitos que normalmente lhe 	 Domicílio Tributário 
são próprios; 

Art. 474, Na falia do eleição, pelo contribuinte ou responsável. de domicílio 
11 - rumando-se de situação jurishico. desde o momento ema que crueis 	tributário. considera-se como ml: 
dofluitivumoonevostarituído, unos tensos do direito aplicável, sendo que os atos oau 
negócios condicionais cepustam.se  perfeitos e acabados : 	 i - tratando-se de pessoa física, o lugar onde reside, e, não sendo esmo conhecido, o lugar 

onde se eurcomumm n sede habitual de soas atividades uuunegócios: 
a) sonido suspensiva a condição, desde o mmrmasrnmo doses imlnlemuuenmo; 
is) sendo resolmmtória u condição, desde o olonszusmo da prática do olmi ou do ode- 	ii - lmtanudu.sc (e pessoa jorinfreu de direito privado, local de qualquer do sros 

braços do negócio. 	 estabelecimentos: 

	

Art. 466, A definição legal do fale gerador d inurerpreuaduabsrraiunda-te: 	iii - tratando de 1sessosJacidueo de direito público, o local da sede de qualquer de 5005 

repartições administrativas; 

- ala saudade jameidico dos aios efetivamente praticados pelos contribuintes, 
rerpan-sácein, no terceiros, bem coma da smolxeeea do seu objeto ou dos neans 	§ V - Quando não ceasber o opímroção das regrou fixadas em qualquer dos 
efeiloos; 	 incisos deste Ant630, considerar-se.á como domicilio tributário do contribuinte ou 

responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos amos ou furos gomo deram 
11 - dos efeitos dos fomos efetivamente ocorridos. 	 oemgenn à obrigação. 

- poro promoseo a sus inscrição no Cadastro Mobiliário - CAMOB, de oré fã 
(dez) dias antes da data de inicio de atividade: 

ii -para informar, ao Cadastro Mobiliário-CAMOB, qualquer alteração ou baixa, 
couro de fonte Ou de meão social, de endereço, de atividade, de sócio, de respon-
sabilidade de sócio, de Ilusão, de incorporação, de cisão, de esuirição crie boina, de 
até lã (dez) dias, cansados da dotado alteração, de fussão, de incorporação, decisão 
ode extinção; 

lii - para exibirem os documentos necessários à atualização cadasucal e prestar 
rodas as informações solicitados pela AP - Autoridade Fiscal, doará lã (dez) dias, 
contados da data de lasoaxura do Ti -Trono de Intimação; 

IV - para franqurareaaom, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada 
credenciada, as dependências do local nade estão suando exercidas as atividades 
econômicas ou sociais para diligência fiscal, imediato. 

Art. 271. O órgão responsável polo Cadastro Mobiliário - CAMOB 
deverá promover, do oficio, a inscrição, a alteração ou abaixa, quando as pessoas 
físicas, com ao sem estabelecimento fixo, bem como na pessoasjorídicos. de direito 
público os privado: 

- após adotado inicio de atividade, irão peosoos'erem asna inscrição no Cadastro 
Mobiliário - CAMOB; 

II - após lO (dez) dias, contados da data de alteração, de fusão, de incorporação, 
de cisão, de extinção ais do baixa, não informarem, ao Cadastro Mobiliário - 
CAMOB. a sua alteração, couro de soirse 055 dd razia social, do endereço, de 
atix'idado, de sócio, do responsabilidade de sócio, de fissão, de incorporação, do 
cisão, do extinção ode baixa; 

iii - após 10 (dez) dias, cornados da dota de las'ratssm do TI - Trono de Iotinrtoçãn, 
não cxihircuns os documentos necessários à atualização cadastral e nem peestaecmrr 
todas as informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - não feanqmucarem. á AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e 
ccedonciada, os dependências do local onde estão sendo exercidas as atividades 
económicas otu sociais para diligência fiscal. 

Art. 272. Os registros públicos. curlorários e notariais, bens corara as 
associações. os sindicatos, os entidades o os órgãos de classe, ficam obrigados 
fornecer, ao órgão responsável polo Cadastro Mobiliário - CAMOB, até o último 
dia útil do mês snubsnqiírnnie, o rotação de tardas as pessoas físicas. com  ou sem 
estabelecimento fixo, ode latins as pcssoosjarídicas, de direito público ou privado, 
que solicitoram isnserição. alunração ou baixado registra, meurciosnondo: 

- o arame, a razão social e o endereço do solicitaurte; 

li - adoto e o objeto da solicitação. 

Art. 273. As delegados, as autorizadas, os porsoissionúrias e as coneeã 
sionárias de serviços públicos de energia elétrica, de ielecomuutricaçâes, de guri, de 
agua ode esfolo, ficarta obrigadas a fornecer, ao órgão responsável pele Cadastro 
Mobuliário - CAMOB, olá o último dia útil d.,,,ès subseqüente, a relação de sodas 
os pessoas físicas, cano estabelecimento fixo, e de todas os pessoas jurídicas, de 
direito público nau privado, guie solieilararns inscrição, alteração ou baixa de serviço, 
mencionando: 

- o iranoe, a razão social e o endereço do solicitante; 

H - a data co abjeira da solicitação. 

Art. 274. No atada iuisrrição, serão identificados com ama namoração 
padrão, seqãenciol e própria, chamada ICAM - Inscrição Cadunlonl Mobiliária, 
contido na FIC-CAMOB - Fichado Inscrição no Cadastro Mobiliário: 

- os estabelecimentos comoeecioix, industriais, produtores o presiodores de ser-
viços; 

11 - os profissionais ammldnonoos com ou scsi estabelecimento lisa; 

iil - as reparsiçães públicas; 

Art. 470. As commnençàen particulares, relativas à responsabilidade pelo paga 
mente de teibaias, não podem ser opostas à Fazenda Pública Municipal, para modificar 

definição legal do sujeito passivo dos obrigações tributárias correspondentes. 

Seção il 
Solidariedade 

Art. 471. São solidariamente obrigadas: 

-,ris pessoas que tenham interesse coanasum 50 situação gane consmitsmu o foto gerador da 
obrigação principal; 

Ii - os pessoas cuprossamente designadas por lei. 

Parágrafo única. A solidariedade não comporta beneficio de ordem. 

Ari. 472, São os seguintes ai efeitos da solidariedade: 
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II -a dota e o objeto ruI solicitação. 	 III - pana fins de boina, o BIA-CADAN - Boletirsr de Inscrição, de Alteração e de 

Baixo Cadastral de Anúncio e o FIC-CADAN - Ficha de Inscrição ao Cadastro de 
Ari. 282. No ato do inscrição, serão identificados com ama numeração Anúncio 

padrão, ueqãeocial e próprio, chamada ICAS - Inscrição Cadastra] Sanitária, contido na 
FlC-CASAN - Ficha de Inscrição no Cadastro Sanitário, desde que estejam rlocio- 	§ 1.Os campos, os dados e as informações do BIA-CADAN —Boletim 
nadas coro fabricação, produção, manipulação, acondicionamento, conservação. depó- de Inscrição, de Alteração e de Baixo Cadastral de Anúncio serão os campos, os 
sito, armozeootnenso, transporte, distribuição, senda ou consumo de alimentos. bem dados e as informações do Cadastro dc Anúncio - CADAN 
corno otividndns penrirtentes à higiene pública: 

. 	 § 2'- O BIA-CADAN-  Boletim de  Inscrição. de  Alteração e de Boina I — os estabelecimentos comerciais, industriais, produtores  e prestadores  de serviços: 	
Cadastral de Anúncio e a FIC-CADAN - Ficha de Inscrição no Cadastro de 

II - os profissionais atrtúoarssos corri ou cerrr csrabctccimtmcnto fixo; 	 Anúncio serão irtstitrridos através de Portaria pelo responsável pelo Administração 
do Fazcrrda Pública Municipal. 

Seção V 
Cadastro de Anúncio 

Art. 283.0 Cadastro de Anúrtcio - CADAN cootprccode, ou veicules de 
divulgação, de propaganda e de publicidade de anúncio, instalados, afixados, colocadas, 
expostos, disrrihcídon, utilizados sri explorados: 

- erra áreas. 005 vias e enss logradormeos publicas: 

II— cor quaisquer outros locoia: 
II - para ittíoerssar, ao Cadastro de Anúncio - CADAN, qualquer alteração abaixa 

a) vnnis'ers de arcas, de atas e de logradouros públicos: 	 ocorrida no s'cicsrto de divulgação, de propaganda e de publicidade de anúncio, 
h) de acesso ao público. 	 carssa dizeres, dirrscnsões, nnodatidadc, ilrrnsinaçàa, localização 011 retirada, de até 

10(dez)dias, contados da data de alteração e de baixa; 
Parágrafo órsirn. Veículo de divulgação. de propaganda e publicidade de 

anúncio é a rns5mrttcnmta portador de mensagem de comunicação casual presente lia III - para exibirem as documentou necessários á atualização cadastrai e prestar 
psrsagerts rural e rrrbano da território do Município. 	 rodas as iníonn:sçõcs solicitados pela AF - Aatoridode Fiscal, de até lO (dez) dias, 

contados do doto de lavrutonu do TI - Termo de Intimação; 
Art. 284. De acordo como natureza na modalidade de mensagem de como 

nicação visual presente na paisagem nnral e urbana do território do Maoieipio, o anúncio IV - para franqucarerncot, à AF - Acroridade Fiscal. dcsidonscntc apresentada e 
pode ser classificada cio: 	 credcocisda. as dependências do local ande estão sendo instalados, afixados, colo- 

cados, expostos. distribuídos, utilizados ou explorados es veículos de divulgação, 
- quanto ao svox'rnsenta: 	 de propaganda e de publicidade de uoúscio, para verificação fiscal. imediato. 

Art. 289. O órgão responsável pelo Cadastro de Anúncio - CADAN 
deverá lrmmos'rr, de oficio, a irrscrição, a ultimação ou a baixa. quando as pessoas 
físicas, com ou sem estabelecimento fruo, bem coma as pessoas jurídicas, de direito 
pública ou privado. titulares de veículos do divulgação, de propaganda ou de pabtj 
cidade de anúncio: 

- após a data de início de suo instalação, afixação, colocação, exposição. distri-
buição. utilização ou exploração, aSa promoverem o inscrição do seu veículo de 
divulgação, de propaganda e de publicidade de anúncio no Cadastro de Anúncio - 
CADAN; 

II - opús lã (dez)  dias, retirados do dano de altrraçào vir de baixa, afia informarem. 
ao Cadastro de Anúncio - CADAN, qualquer alteração e baixa ocorrida no veiculo 
de divulgação, de propaganda edo publicidade de anúncio, canso dizeres, dimen-
sões, modalidade, ilorninoçãn, localização e retirada; 

III - após 10 (dez) dias, contados do data de iavratura do TI - Tocata de tnminoaçSo, 
não cuibiecas os documentos necessários á atualização cadastral o neta prestarem 
todas os infoansoções solicitadas pelo AF - Autoridade Fiscal; 

IV - não feanqumeornas, de imediato, à AF - Autoridade Fiscal. devidamente opte 
acomodo e cecúcaciadu, as dependências do local onde estão senda instalados, afixa 
dos, colocados, expostos, distribuídos, utilizados ou explorados os veículos de divnml 
goçào, de propaganda e de publicidade de anúncio, pura verificação fiscal. 

Art. 289, As pessoas fluiras, comia estabcíecinmcaato fixo, e as pessoas 
jurídicas, de direito privado, que exerçam atividades de tnrvtmogunda e de publici-
dade - inclusive pronroção de veadas, planejanaonrto de campanhas ou sistemas de 
publicidade, elaboração de dcserrhos, textos e demais materiais publicitários - ode 
vcicmnloçãa edo divulgação detestas, de desenhos ode outras materiais de publici-
dade, por qualquer meio, exceto em jamais, em peniúdicos, em núnlio cem televisão, 
ficam obrigados o fomecee, ao órgão responsável pelo Cadastro de Anúncio - 
CADAN. até o última dia útil do mês subseqüente, o relação de todas as pessoas 
físicos, com ousem estabelecimento fixo, e de todas os pessoas jurídicas. de direito 
público ou primado, que solicitaram os seus serviços, mencionando: 

1—o nome, a razão social e o endereço do noliciranre; 

Ar!. 286. No Cadastra de Anúncio - CADAN, os titulares de veículos dc II - o data, o objeto e o curacterivlmeo da solicitação. 
divarigução, do propaganda ou de publicidade de anúncio deverão apresentar: 	 Art, 290, No amado inscrição, aceSo rdnstrãcodox como arnumo nortmeroçSo 
1 - para fias de inscrição, o BIA-CADAN - Boletim de Inscrição, do Alteração otto padrão, seqüencial e próprio, chonsoda ICAD - Inscrição Cadastral de Amuaria, 
Baixa Cadastral de Anúncio o, havendo, a FtC-CAMOB - Ficha de Inscrição no coando na FIC-CADAN - Ficha de Inscrição no Cadastro de Anúncio, os veiculou 
Cadastro Mobiliária, fornecida pelo órgão responsável pelo Cadastro Mobiliário - de divulgação, de propagando e do publicidade de animaria, instalados, afixados, 
CAMOR; 	 colocados, expostas, distribuídas, utilizadas asr explorados: 

II - pura fins  de alteração, a BIA-CADAN - Boletim de Inscrição. de Alteração e de I - em áreas, em visarem logradouros públicos; 
Baixa Cadastral de Anúncio e o FIC-CADAN - Ficha de Inscrição ao Cadastro de 
Anúncio; 	 II - em quaisquer outros locais:  

Ara. 439, Será reaberto prazo paro imnmpagnação se, da realização de 	Ar!. 439. O asmtumontr, o naturada e o reclamante, poderão representar-se ao 
diligência, resultar alteração da exigência inicial, 	 Conselho Municipal de Contribuintes, sendo-lima facarinado o nasu da polas'eu, por lO 

(dez) minutos. após o resnrma do proensso frito polo relator. 
§ 1' 'SISo sendo comprida nem impugnado a exigência, será declarada 

a revelia da maioridade julgadora, perrnaarecimdo o processa na mpar(içào pela 	Art. 440. O Coanrilmo não poderá decidir por equidade, quando o acórdão 
prazo de 30 (ariano) dias para cobrança ansigós'el do crédito mribnnnúóo e farol. 	resultar lia dispensa do pagamento de tributo devido. 

§ 2'- Esgotado aprazo dc cobrança amigável, sem que teaha sido pago 	Parágrafo único. A decisão por eqüidade será admitida sovsnamtc quando, 
crédito tributário e fiscal, a aruaorinisdcjalgodoeo encaminhará o processo á Dívida atendendo ás características pessoais ou materiais da espécie julgada. for restrita á 

Ativa da Fazenda Público Municipal paro promover a cobrança exocnutis'a, 	dispensa total ou parcial do pemralidorlcspecunaiáóan, lias cosas cm que irão houver dolo, 
fraude ou simulação. 

Ara. 431, A decisão; 
Ar!, 441. A decisão referente o processo julgado pelo Conselho Municipal 

- sem redigida coas simplicidade e clareza: 
	

de Contribuintes recebendo forma de Acórdão, cuja conclusão será publicado no Diário 
Oficial do Município, com ementa sumariando a decisão. 

II - conterá relatório qsac mencionará os elementos o Atas immfonssodorcs, 
introdutórios e probatório, do processo do formo resumida: 	 Parágrafo única. O sujeito passivo será mienmifmcadodo decisão do Conselho 

através da publicação de Acórdão. 
III - arrolará os fundamentos de foto e de direito da decisão: 

Seção IX 
IV - indicará as dispositivos legais aplicados; 

	
Eflaêclo da Decisão Fiscal 

'5.' - apeesensosá o total do débito, discriminando atributo devido e as persalídades; 	Ar!. 442. Encetvo-sc o litígio tribesiúrio com 

VI - concluirá pela procedência ou improcedência do Atino de Infração e Termo de 1— a decisão deâninisa; 
InntiiamaçSo ou da recloiasação Contra loraçamarnto anu de Ato Administrativo dele 
decorrente, definindo espresnorascono os seus efeitos; 	 II - o desistência do impugnação ao de recurso; 

VII - Será comunicada ao contribuinte mediante las'ralumra de Termo de Inrianaçao; 111—o extinção da crédito; 

VIII - de primeira instância não está snnjeima a recrrna extraordinário e a recir050 IV - qualquer uno que importe confissão da divida ou reconhecimento da existência da 
especial; 	 crédito. 

IX - não sendo proferidu, na prazo estabelecido, nem cons'ernido ojnutgamonto cnn 	Ara. 443, E dcêavtis'u a decisão: 
diligãncia, poderá a parte interpor recurso votumntáeio cnnnso se fora julgado 
procedente o Amo de Infração e Temo de Intimação ou improcedente a reclamação 1— de primeira instância: 
contra lançamento 00 Ano Administrativo dele decorrente. cesuasmda, com a iareqto. 
nição do recurso. a jurisdição da ammtoédadc julgadora de primeira instância. 	a) na tsortn que não for abjeta de encana volunmtánio anu afio estiver sujeita a recurso de 

oficio: 
Ar!, 432. As inexatidões materiais devidas o lapso manifesto andes erras b) esgotado o prazo poro recurso voluntário sem que este acaba sido interposta. 

do cálculo existentes ou decisão poderão soe corrigidos de oficia amuo reqnnerimeatn 
do interessada. 	 II - de segurada instáncia. 

Seção VI 
	

Seção X 
Recurso Voluntário para o Segunda Instância 

	
Execução da Decisão Fiscal 

ArI, 433. Da decisão de primeiro instãmncia contrária ao sujeito passivo, 	Ar!. 444, A eseenução da decisão fiscal consistirá: 
caberá remorso volummtário poro o Conselho Municipal de Contribuintes. 

- no lavrunumeo de Teimo de [afinação ao recorrente ou sujeita passivo paro pagar a 
Ara. 434, O encarno voluunmário: 

	
importância da condenação ou satisfazer a obrigação acessória; 

- será interposto no órgão qraejnulgoru o processa cni primeira instância; 	II - na imediata inscrição, consto divida ativa, para anmhscqiicntc cobrança par ação 
executiva, dos débitos constitnmidos, senão forem pagos aos prazos estabelecidos: 

II - poderá conter provo documraarmmtol, quando contrário anu não apresentada ou 
primeira instância; 	 III - no ciência do recorrente ou anrjeito paanis'a paro receber a importância recolhida 

iadcvidanmmentv ou conhecer da decisão favorável que modificará o lançamento ou 
Seção VII 	 cancelará o Acto de Infração e Temo de Intimação. 

Recurso de Oficia para a Segunda Instância 
Ar!. 439, Da decisão de primeira instância favorável, no todo ou em 	 CAPI'I'UI.O IV 

parte, ao sujeito passivo, caberá recurso de oficio pato o Conselho Municipal de 	 PROCESSO NORMATIVO 
Contribuintes. 

seção 1 
Ar!, 436.0 eecirtso de oficio: 

	
Consulta 

- será iamnctponta, nmbrigatoúansotute, pela onmtoridade juulgudora. mediante simples 	Ar!, 445, É assegurado ao sujeito passivo do obrigação tributário ou ao seu 
despacho de encaminhamento, no ato da decisão de primeira instância: 	representante legal o direito de formular consulta sobre a interpretação e a aplicação do 

legislação tributário municipal, em relação o fato concedo da seu interesse. 
II— não sendo interposta, deverá o Conselho Municipal de Contribuintes requisitar 

processa. 	 Parágrafo único. Também poderão formular enasalun as órgãos da admi' 
SeçSa VIII 	 niutraç)o pública e os entidades representativas de categorias económicas asa profiu. 

Julgamento em Segunda Instância 	 sionais. 

Ara. 437, Interposto a recurso, voluntário ou de oficio, o processo será 	Ar!, 446, A consulta: 
encaminhado ao Conselho Municipal de Contribuintes para proferir a decisão. 

- deverá ser dirigida à Procuradoria da Fazenda Municipal; 
. Quando a processo não se encontrar devidanoente instruido, 

poderá ser convertido cm diligência paro se determinar novas prosas. 	 II -Constará obrigatoriamente: 

- Enquanto o processa esmiuce rua diligência, poderá o recorrente a) nome, denominação nua razão social do eonsulente: 
jarnuoe documentos nrr acompanhar os pensos determinadas, 	 b) número de inscrição na Cadastro Fiscal: 

cl domicílio tributário do canssalentn; 
Ara. 438. O processo qune oãv foi relatada ou devolvido, no prazo d) sistema de recollninnmenao do imposto, quando for o easun: 

es(abe-lecido, com sono escrito do relator, poderá ser avocado pelo Presidente do e) se existe procedimento fiscal, iniciado ou concluído, e lus'monuuro do Auto de Infração 
Conselho, qrro o incluirá em pouuna de julgamento, dentro do prazo de É  (doe) dias, e ]'ermo de Intinnoção: 

ArL 287. As pessoas fisicos, com no nele estabelecimento fino, o os 
pnssoasjunidicas. de direito público ou privada, titulares de veicules de divulgação, 
de propaganda ou de publicidade de anúncio, terão os seguintes prazos: 

1 - para promover o inscrição do veículo de divulgação, de propaganda e de 
publicidade de anúncio na Cadastro de Anúncio - CADAN, de até 10 (dez) dias 
untes da data de inicia de sua instalação, afixação, colocação, exposição, distri-
buição, utilização ou exploração: 

animado; 
inanimado; 

II - quanto â ilummasinoção'. 

a) luminoso; 
I,) não.Iunminns0. 

§ 1'- Considera-se animado o anúncio «rijo mensagem é transmitida otras'úu 
da movimentação o da rsssndança continuas de desenhos, de coseu ode dizeres, acionadas 
por rttncaninrttos da animação própria. 

§ 2' Considera-ao inanimado o anúncio cuja mensagem é troasrrritida netas o 
concurso de mecanismo de dirtatasizoção própria. 

§ 3'. Considera-se luminoso a anúncio cuja mensagem é obtida através da 
emissão «te luz oriunda dc ntispunnitis'a com luminnosidaric própria. 

§ 4'- Cormsrntern.ne rnão'lrrmirmono o anúncio cuja mensagem é obtido sem o 
concurso de dispositivo de iluminação própria. 

Art. 285. As pessoas finicas, com ousem estabelecimento fixo, e as pessoas 
jurídicos, de direita público ao privado, titulares de veículos de divulgação, de propa-
ganda ou do publicidade de anúncio, são abrigadas: 

s promover o inscrição do veículo de dis'srlgaçào, de propaganda e de publicidade de 
on(otçio 00 Cadastro de Anuncio - CADAN; 

li—a infonsanr, oo Cadastro de Anúncio - CADAN, qualquer aliei ação e baixa acorrida 
ao veículo de divxtlgação, de propaganda e de publicidade de anúncio, canto dizeres, 
dimensões, modalidade, ilsrnraaação, localização e retirada: 

III - a exibirem os docrrnrentos necessários à araaiização cadastral e pncstar todos as 
informações solicitadas pelo AF - Autoridade Fiscal: 

IV - a fmonqcrcarenrcrss, á AF - Autoridade Fiscal, des'idaussenre apresentada e credeg 
ciada, as dependências do local ando estão senda instalados, afixados, colocados, 
expostos, distribrodos, utilizados ala explorados os x'etcnrlox de divulgação, de propa-
ganda edo publicidade de anúncio. para verificação fiscal. 



IV - deverá oferecor cu'sdiçães perfeitos de legibilidado. 	 iii —após 5 (vinco) dias, contadas da data da InvrutasadoTt— Termo de Intimação. 
não exibirem as documentos necessários à otonlizaçoa cadastral e nem prestarem 

	

Seção VII 	 todas os informações solicitadas peio AF - Autoridade Fiscal; 
Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e Rudimentar 

IV - não franquearem, de imediato. à AF - Autoridade Fiscal. devidamente 
Art. 298. O Cadastro de Ambulante. de Eventual, Feirante e Rudimentar - apresentado e ceedeaciada, as dependências do local onde estão sendo enereidns as 

CAMEF Compreende es ambulantes, as eventuais, os feirantes aos rudimentares, desde 	atividades ambulantes, eventuais. feirantes e os rudimentares, para diligência fiscal. 
que localizados, instalados ou em funcionamento. 

Art. 303. No ato da inscrição, serão identificados com ansa numeração 

	

Art. 299. Os antbttlantcx, os escoloais, as feirantes a os rudimentares, são 	padrão, seqüencial e própria, chamado ICEF - Inscrição Cadastral de Ambulantes, 
obrigados: 	 do Eventual, de Feirantes e de Rudimentares, contida na FIC-CAMEF - Ficho de 

Inscrição no Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de Rodictrentar, os 
- o promover asas inscrição na Cadastro de Ambulante, de Evcntntol, de Feirante edo 	atssbttlantes, as eventuais, os feirantes aos endirnenlores. 

Roditnentor - CAMEF; 
Seçtln VIII 

II - a infontrar, ao Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de Rstdurstontar— 	 Cadastro de Obra Particular 
CAMEF, qualquer alteração ou baixa nastro localização, instalação e funcionatrreato; 

Art, 304. O Cadastro de Obra Particular - CADOB compreende os 
III - o exibirem os documentos necessários ã atualização cadastral e prestar todas as 	abras particulares, desde que coa constrsuçãn, em reforma aliem execução. 
informações solicitados pela AF - Autoridade Fiscal: 

Art. 300. As pessoas finicas ao jnridicas titulares do obras particulares. 
IV - a feanqucarem, à AF - Autoridade Fiscal. devidamente apresentada e credettciada, desde que ons construção, em reformo ate em execução, são obrigadas: 
as dependências do local onde estão sendo exercidas as atividades ambulantes, 
es'rutstats, os feirantes OOS rudimentares, Iran diligência fiscal. 	 1— a proetos'oe asila inscrição ao Cadastro de Obra Particular - CADOB; 

Art. 300. No Cadastra de Ambulante. de Eventual. de Feirante e de Radi- II - a informar, ao Cadastro do Obra Particular - CADOB, qualquer alteração ou 
mentor - CAMF.F, as ambulantes, os eventuais, as frirastrs e os rudimentares deverão baixa na construção, rua reforma aorta execução de obras particulares: 
npresetttur: 

111 - a exibiremos documentos necessárias á atualização cadastral aprestar todos 
- paro fins de inscrição, o BIA-CAMF,F - Boletins de Inscrição. de Alteração e de as informações solicitadas pela AF —Autoridade Fiscal: 

Boina Cadastral de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de Radinsenlar, havendo, o 
registro no órgão de classe, o CPP - Cadastro de Pessoas Físicas e a Cl - Carteira de IV - a franquearem, à AF - Atitoridade Fiscal, devidamente apresentada e crrdeg 
Identidade; 	 ciado, as dependências do local ande estão senda construídas, reformadas ou 

executadas obras particulares, para vistoria fiscal. 
II -para fias de alteração, o BIA.CAMEF - flolclittt do Inscrição, de Alteração e de 
Baixa Cadastral de Ambulante, de Eventual, Feirante e Rudimentar, a FIC-CAMEF - 	 Are. 306. No Cadastro de Obra Particttloe - CADOB, as pessoas fincas 
Ficha de Inscrição no Cadastro de Ambulante, de Eventual, Feirante e do Rudimentar, 	asr jurídicas titulares de obras particulares, desde que etta canstnuçâo, oot rcfontso 
havendo, a atteração do registro no órgão de classe; 	 num citt execução, deverão apresentar: 

III —para fins de boina, o BIA-CAMEP—Boletim de Inscrição, de Alteração ode Baixa 	1 —paro fins de inscrição, o BIA-CADOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e 
Cadastral de Ambulante, do Eventual, Feirante edo Rudimentar, a FIC-CAMEF - Ficha de Boina Cadastral de Obra Particular e, baseado: 
de Inscrição no Cadastro de Ambulante, de Eventual. de Feirante e de Rudimentar, 
havendo, abaixa nua cancelamento do registres ao órgão do classe; 	 a) para as pessoas fiaicas, o FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro 

Mobiliário, fornecida pelo órgão responsável pela Cadastro Mobiliário - CAMOI3, 
§ V - Os campas, os dados e os informações do BIA-CAMEF - Boletim de o registro no órgão de classe. o CPF — Cadasiro de Pessoas Físicas e a CI — Carteira 

Inscrição, de Alteração e de Baixo Cadastral de Ausshalartte, de Evrstsral. de Feirante e 	do Identidade; 
de Rudimentar serão os cumuspos, es dados aos infontsaçõrs do Cadastrado Ambulante. 1» para as pessoas jurídicos, a FIC-CAMOB - Ficha do Inscrição rio Cadastro 
do Eventual do Feirante edo Rutdiotoatur— CAMEF. 	 Mobiliário, fornecido pela órgão responsável polo Cadastro Mobiliário —CAMOB. 

contento sua estatuto social, o CNI'J - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas o 

	

§ r -O RIA-CAta EF - Boletim de Inscrição. de Alteração ode Rama Cada 	o inscrição estadual; 
teul de Aesbalntese, de Eventual ele Feirante e de Rudimentar o a FIC-CAMEF - Ficha 
de liusenção ira Cadastrado Ambulante, de F,s'eittaal de Feirante r de Rudimentar serão 	II - para fins de alteração, totilo para as pessoas físicas como para os pessoas 
instituídos através ele Portaria pela responsável pelo Administração da Fazenda Público jurídicas, o BIA-CADOB —Boletim de Inscrição, de Alteração  de BaisaCudastral 
Municipal. 	 sta Obra Particular e a FIC-CADOB - Ficha de Inscrição no Cadastro de Obra 

Fasticator; 
Art. 301. Os ambulantes, os eventuais, os feirantes e os rudimentares terão 

os replantes praz- 	 III —para fins de baixa, tonta para as pessoas físicas coma paro as pessaanjuurídicas, 
BIA-CADOB - Boletim do Inscrição. da Alteração crie Baixa Cadastral de Obra 

1 — para promovera sura inscrição uno Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante Particular e a FIC-CADOB - Ficha de Inscrição no Cadastrada Obra Particular. 
e de Rudimentar - CAMEF, do até 5 (cinco) dias antes da data de início do atividade 
ambulante, es'crtttal, os feirantes ccx rudimentares; 	 § I - Os campas, as dados aos informações da BIA-CADOB - Boletim 

de Inscrição, de Atirruçan edo Baixa Cadastra] do Obra Particular terão os eatnpat, 
II - para informar, ao Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante ode Rudimentar os dados e ar intbrvsaçõen do Cadastro do Obra Particular - CADOB. 
- CAMEF, qualquer alteração ate baixa nascia localização, instalação e li,encionanreuto, 
de até 5 (Cinco) dias antes do dota de alteração nade baixa; 

	
§ 2 - O BIA-CADOB - Boletins de Inscrição, de Alteração e de Baixa 

Cadastral de Obra Particular co FIC-CADOB - Ficha de Inscrição no Cadastro de 
III - para exibirem os docnmaarntos necessários á atualização cadasíval e prestar todas as 	Obra Particular serão instituídos através de Portaria pelo responsável trela Admrri- 
informações solicitados pelo AF - Autoridade Fiscal, de até 5 (cinco) dias, contados do 	niutração da Fazenda Pública Municipal. 
data de las'eatnra do TI - Tensto de lntimssação; 

An. 107. As pessoas fisicus ciii jurídicas titulares de atinas partixulanos, 
IV - para franqurorem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credrã desde que rira construção, rui reformo ou etur execução, terão os seguintes prazos: 
ciuda, os dependências do local onde estão sendo exercidas as atividades ambulantes, 	1— paro promover a sura inscrição no Cadastrado Obra Particular— CADOB, de até 
eventuais. os feirantes o rudimentares, sara diligência fiscal, itusediato. 	 5 (cinco) dias untes do datado inicio da obra; 

Art. 382. O Órgàir responsável pelo Cadastro do Ambulante. de Even-tual. 
de Feirante e de Rudimentar - CAMEF deverá proxmnvor, de oficio, a inscri flo. 	- paraitufannar. ao  Cadastro de Obra Particular - CADOB. qualquer alteração 

alteração nua baixa, quando os ambulantes, os eventuais, os feirantes ros rudimentares: 	ouu baixa no sua coursrcuuçào, reforma  ou execução, de até S (cinco) dias untos da data 
de alteração nodo baixa; 

	

- após a clara do inicio da atividade ambulante, eventual, as feirantes e os vidi 	 . . 

men1 	O 	 - 	C 	d Ambulante, 1 F 	1 d 	111 - pura  ourbrrnm os documrtttos necessários  a atualização  cudastrul e prestar  
Feirante e de p000.saauct.criça 	e.. ra e 	ar Eventual, e 	

i 	tufo 	çõe 	dpe1F lseFt, 	até) (cinco) dias. 
udimentar — CAMEF; 	

contados da data de lavraram do TI — Tenro de trituração; 

II - após a data de alteração ou de baixo na sua localização, instalação e fottrto 	Iv - para franquearem. à AF - Autoridade Fiscal. devidamente apresentada e 
nameolo, não utuformarem, ao Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de credenciada, as dependências do local ande então senda construídas. reformadas nu 
Radmasetitua - CAMEF, asca alteração ao asna bateu; 	 executadas obras particulares, pana vistoria fiscal, imediato, 
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- o Auto de Apreensão - APRE: a apreemsào de bens e documentos: 	 e) o prazo para atendimento do objeto da intiutoçllu. 
Ii— 	Anulo de lmrfração e Tommnv de Intinstação— AlTI: a prnalizuçto pelo violação, 	X - Tenuan de Verificação Fiscal —TVF: 
voluntária riu não, de normas estabelecidas na legislação tributária; 
III - o Auto de Interdição - INTE: a interdição de atividade provisória iradins- 	a) n drsnrição, ciecrunstnriciada, de atos o fatos ocorridos no trInarão a Iseencuites 00 
pleste coco a Fazenda Pública Municipal; 	 levantamento iran elaboração de arhitmmentn. apurarão de estimativa e homologação 
IV - o Relatório de Fiscalização - REFI: a realização de plantão co levantamento 	de lançamento. 
efetuado em arbitramnenio, estimativa e luonrologução; 	 b) a citação expressada matéria Iribalõvol. 
V - o Termo de Diligência Fiscal - TEttI: a realização de diligência; 
VI - o Termo de Inicio de Ação Fiscal - TIAF: o inicio de levantamento ho- 	 CAPÍTULO II 
iaologatuirio; 	 PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
Vil -o Termo elo Inspeção Fiscal - TlFI: a realização do inspeção; 
VIII - o Tocando Sujeição a Regime Especial de Fiscalização - TREF: a rcginnte 	 Seção 1 
especial de fiscalização: 	 Dispnsiçães Preliminares 
IX - o Teasta de Intimação - TI: a solicitação de documento, infonttaçãu. 
esclarecimeunta, ou eiõitciu de decisões fiscais; 	 Art. 407. O Processo Administrativa Tributário será: 
X - o 1'ernsn do Verificação Fiscal - TVF: o término de levantamento tio- 
umologatório. 	 1— regido prIor disposições desta Lei; 

	

MI. 406. As formalidades do procedimento fiscal conterão, aturda. 	II - iniciada por petição da parte imrtcreuxada ou de oficio, pela Autoridade Fiscal; 
relatis'nmentr ao: 

III - aquele que versar sobre interpretação ou aplicação de legislação tributário. 
- Aula de Apreensão - APRE: 

Seçãn II 
a relação de bens e documentos apreendidos; 	 Postulantes 
a indicação do lagar ande ficarão depositados; 

e) a assinatura do depositário, o qual será designado pelo autuante, podendo a 	Art_ 400.0 contribuinte poderá postular pessoalmente na pus representante 
designação recair no próprio detentor, se for idõmmeo, a juízo da fisco; 	 regulamente habilitado nui, ainda, mediante mandato expresso. por intermédio de 
ri) a citação expressa do diapositivo legal violado; 	 preposto do representante. 

11— Auto de Infração e Termo de Iatimoaçãu - AITI 
	

Art. 409. Os órgãos de classe poderão representar interesses gerais da 
respectiva categoria económica ou profissional. 

a descrição do fulo que ocasionara infração; 
a citação expressa do dispositivo legal que constitui a violação e cnunino a safl 

	
Seção III 

ção; 
	

Praxes 
e) a comunicação para papar o tributo e a multa devidos, os apresentar defesa e 
prosas, no prazo previsto. 	 Art. 410. Os prazos: 

III - Auto de Interdição - INTE: 	 - são costianuos e peremptórios. excluindo-se, em nua contagem, o dia do inicio e 
incluindo-se o do vencimento; 

o descrição do fato que ocasionara interdição; 
a citação expressa do dispositivo legal que constitui a iuufração o c000mnu 

	
II - sé se iniciam em se vencem em dia de expediente normal do órgão em que corra  

soação; 	 processa nu crus que devn ser praticado nato; 
e) a ciência da condição necessária para a liberação da oscecivin da atividade 
interditada. 	 III - serão de 30 (trinta) dias pana: 

o) apresermmação de defeso; 
b) elaboração de contestação; 
e) proummociornsenlo o cumprirmucalo de despacho e decisão; 
ri) resposta á consulta; 
e) interposição de recurso voluntário; 

IV - serão de 15 (quinze) dias para conclusão de diligência e esclarecimento; 

V - serão de lê (dez) dias para: 

a) ia10t4505içã0 do rccnrso do oficio omn de rcvisau; 
h) pedido do reconsideração. 

51 —trân estuimón fixados, sesta 30 (forma) dias pouraperinica densos carga do interessado; 

5r11 xantnr.sr-ãa: 
de defesa, a partir ria notificação de lançamento de tributa na ata administrativo dele 

decorrente anda livraram da Auto de Infração e Tenro de tirlimoçàu; 
de contestação, diligênciu, consulta, despacho e decisão. a partir da recebimento do 

processo; 
e) de recurso, pedido de reconsideração e cumprimento de despacho e decisão, a partir 
da ciência da decisão ou publicação da acórdão. 

VIII - finados, nuuspcndeunr.se  a partir da data cem que for determinada qualquer 
diligência, recomeçando o flanir no dia eunt que o processo retomar, 

Seção IV 
Petição 

Art. 411. A petiçan: 

-.será faina através de reqmnoeimnnnento contenda as seguintes indicações 

a) soumuo ou meão social do sscjcitis passivo; 
h) número de inscrição na Cadastro Fiscal; 
e) donunixilio tributário; 
ri) a pretensão a seus fairdnnmentos. assim canso doeluru(ãn do montante que for 
resultado devido. quando a dúvida ou o litigio s'ersar sobre solar: 
e) as diligências pectondidus, expostos os motivos que asjcussifiqumcm. 

IV - Relatório de Fiscalização - REFI 

a descrição, circanstanciuda, dentes e fatos ocoiridos na plantão e presentes na 
levantamento para elaboração de aebitramernto. epavarão de estimativa e homologa-
ção de lançamento. 

a citação expressa do matéria iribitlável; 

V - Termo de Diligência Fiscal - -FEDI: 

a descrição, circunstanciada, de atas e famas ocorridos na verificação; 
o citação espressado objetivo do ditiãocio; 

Vi - Terunu de Inicio de Ação Fiscal - TIAF: 
a dato de inicia do levantamento Iromologulónio; 
o período a ser fiscalizado; 

e) a relação de documentos solicitados; 
ri) o prazo para o término do levantamento e devolução doa documentos. 

VII —Tramo de Inspeção Fiscal —TIFI: 

a descrição do fato que ocasionara inspeção; 
acituçãc expressa do dispositivo legal que constitui a infração e comuna 

VIII —Termo de Sajrição a Regime Especial de Fiscalização - TREP: 

a descrição do fato que ocasionar o regime; 
a citação expressa do dispositivo legal que constitui a infração e comina a 

sanção;  
e) os prescrições fiscais orarem cumpridas pela contribuinte; 
ri) e prazo de duração do regime. 

IX - Termo de Intimação - TI: 

a) a relação de documentos solicitados; 
hão modalidade de informação pedida e/rIu o tipo de esclarecimento a ser prestado 
creu a decisão õxeuml cienlifrcada; 
e) a fundamentação legal; 
ri) a indicação da penalidade cabível, cm casa de dcseuienprimento; 
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Art. 317. A Atualização do Cadastro Fiscal engloba o planejamento, o 	 l'reotadssrdeSen'iço 
desenvolvimento es elaboração, pela COFISC - Comissão Fisco-Fazendáris de Análise 
e de Avaliação dos Elementos Causadores da Uesataalizaçãa Cndastcnl. do PROPAC - 
Progranso Permanente de Atualização Codostral; 

Art. 31$. A Atualização do Cadastro Fiscal alcanço - a implantação, 
controle e a avaliação, pala COFISC - Comissão Fisco-Fnzettdária de Análise e de 
Avaliação dos Elementos Causadores (Ia Dcsotnalieação Cadantral, do PROPAC - 
Programo Pennaneate de Atualização Cadastral: 

Art. 319. A COFISC - Comissão Fisco-Fazeisdária de Análise e de Avalia-
ção dos Elementos Causadores da Desatssalizoçào Cadastra] deverá ser nomeada, até 
último dia útil do mês de março de cada urso, através de Portaria pelo responsável pela 
Administração da Fazenda Pública Municipal. 

Ara. 320. A COFISC - Comissão Fisco-Fazeodória de Análise e de Avalia. 
ção das Elcissentos Contadoras da Desatonlização Cadastral, após ser nomeada, 
descreverá, até o último dia útil do três de junho de cada ano, as elementos causadores 
da desatualizoção cadastral. 

Art. 321. A dcacriçãa dever ser: 

1— enumerada na ordem decrescente de afetação cadastral; 

II - detalhada coro clareza, favorecendo n explanação pormenorizada e especifica, 
evitando a explicação globalizada e genérica. 

Art. 322. A descrição dever conter: 

- ncomopaahnda coas a exposição de erosivos, o calendário de rico; 

II - com elaboração do diagrama de cantas o efeitos. a identificação dos pontos do 
cstratmgulamersto. 

Art, 323. A COFISC - Comissão Pisco-Fazendáeia do Análise e de Avalia 
ção dos Elementos Causadores da Devolsiolização Cadastral, após descrever os 
elementos causadores do desatoolieação cadostml, planejará. desenvolverá e elaborará. 
até a último dia útil do mês de setembro de cada ano. o PROPAC - Programa Permo-
rente de Atualização Cadastral. 

Art. 324.0 planejamento, o desenvolvimento co elaboração do PROPAC - 
Programa Permanente de Atualização Cadastral deverão assar assentados em 4 (quatro) 
pilares fundamentais: meta, objetivo, estratégia e cronograntsa de execução. 

Art. 325. A COFISC - Comissão Fisco-Faecndária do Análise e de As'aliâ 
ção doa Elementos Carrsadoscs da Drsntoalieação Cadastral. após planejar, desenvolver 
e elaborar o PROPAC - Programara Permanente de Atualização Cadastral, implantará, 
controlará e avaliará, até o óltimrto dia útil do una de dczcmbro de cada neta, o PROPAC 
- Programa Permanente de Atualização Cadastnol. 

Art. 32$. A implantação, o controle e a avaliação do PROPAC - Programa 
permanente de Atualização Cadastral deverá estar soltado para a tretodologia cientifica 
na análise e síntese de pesquisas. na  preparação e execução de procedimentos e na 
concepção e materialização de atividades, usando técnicas ins'eatigntúrios onde o 
rtteeomsisamo de levantamento e tratamento do issfonsraçãra se efetive corri objetividade e 
realismo, utilizando técnicas de avaliação destinadas a coletar. com  precisão, dados 
estatísticas. 

CAPÍTULO II 
DOCUMENTAÇÃO FISCAL ELETRONICA 

Seção 1 
Disposições Gerais 

Art. 328. Os DOFEu - Doccnnentas Fiscais Eletrônicos da Prefeitura 
coitrprrendeinm: 

- os LI FE, - Livros Fiscais Eletrônicos; 

II - os NFEs - Natas Fiscais Elemrônieaa; 

111—as DFEs - Declarações Fiscais Eletrúaicas; 

IV - as NFE.a - Nota Fiscal Eletrônica Avulsa. 

Seção II 
Livra Fiscal Eletrônico 

Sabseção 1 

Ari. 329. As pessoas jaridicas e os entes dcspcnsonalizados, que se 
configureis como preatodores de serviços, na focara das artigos 49,52 e 53 desta lei 
complementar, ficamrm obrigados a escriturar e declarar, mensalmente, pelo ISSQN 
Eletrônico, os dados econômico-fiscais dos operações que envolvam a prestação 
dos serviços previstos na lista constante da Ari. 49 desta Lei Cemta.plementor. 

Parágrafo único. Aplicaam.se  os disposições do "copsst" deste artigo aos 
prestadores de serviços. ainda que isentos ou optantes do Simples Nacional 
instituído Isola Lei Complementar Federal n*  123, de 14 de dezembro de 2506. 

Art. 330. Os prestadores de serviços estabelecidos neste Município 
deverão declarar teclas as Natos Fiscais do Serviços emitidas, inclusive canceladas 
ou anuladas, com soas respectivos valores, independentemente do ISSON ser 
passivel ou rôo de retenção, e itt ser recolhida ao não em outro Município. 

Art. 331. As Natas Fiscais de Serviços, quando emitidos para pessoas 
jurídicas ou elites despersonalizados, deverão ser eseritstradas indioidaalmense, e, 
quando emitidas para pessoas físicas poderão ser escrituradas, respeitada a sua 
ordem seqãenciol. numérica e cronológica e o mesma sabitem previsto na lista de 
serviços eooalatste no artigo 49 desta Lei Complementar. 

Subseção II 
Escriesa'açáa Finca! Eletrônica do Tearnder de Serviço 

Art. 332. As pessoas jtrridicau e as cates despersonalizados, que ar 
conãgarenn como [imitadores ais intermediários de serviços, Ecans obrigados a 
escriturar e declarar, mensalmente, pelo ISSQN Eletrósien, os dados econômico-
fiscais de todos as operações, atas exceção, que envolvam os serviços tomados Ou 
isãenmsediados, canfonmme lista constante do artigo 49 desta Lei Complementar, 
inclusive aquelas em que não haja a obrigatoriedade de sito retenção ali reeo. 
lhirmarnta oeste Município, ainda atire aio esteja amparada por documento Escol. 

§ I -Os totsaadores unir imstonatediúrios, ainda que itmnmtnes ou isentos. bons 
couro aqueles opaumttes do Simples Nociossal, tassslsdmo fiem  obrigados às 
disposições do "vn1ssst" deste artigo. 

§ 2 	Os imitadores mi ismtemtediérios de scniços não estabelecidos 
reste Município ficam obrigarias a escriturar e declarar, mrnsulmoesbe, au dados 
ecansômico-fiscois, exclusivamente das operações que envolvam prestação dos 
serviças sujeites ii rcteisçôo do ISSON reste Município. 

§ Y - Exeetaom.ae à obrigatoriedade da regra do eapat*,  deste artigo, 
as órgãos do Administração Pública Direta da União. bem como suas Autarquias. 
Fundações. Empresas Públicos, Sociedades de Mista, Concessionárias e PerruiIi  
siaoárias de Serviços Públicos e demais entidades controladas direta e indirç 
tamente pela Uttião, qmisado integrantes do Coma única do Tesoura Nacional. desde 
qire eamregsrem arquivo digital conotando o relatório decepasse gerado pelo Sintoma 
Integrado da Administração Financeira do Governo Federal- SIAF, tudo nos tcrmmsos 
da lnstnmção Norarativa no 4, de 30 de agasto de 2004, da Secretaria do Tesoura 
Nacional ao legislação que senha a ammbslital'le, cnn decorrência do convênio 
ãmsado entre a Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia, a Secretaria do 
Tesouro Nacional co Banco do Brasil. 

Subseção III 
Encs'iaaraçõss Eletrônica das lrsstitaáçdea Bancárias e Caepzr'arim'an de Créditio.s 

Art. 333. As instituições Snancriras, bancas e cooperativas de crédito 
ratão dispensadas da emissão de notas fiscais de serviços, ficando, parira, obri-
gadas a cscnimssmnn e declaras a rrçeitu bruto de serviço, drbntlnando.o par canto 
analítica, saias base no jslnmmo de comutas do Banco Central. em crédulo especifico do 
ISSQN Eletrônico. 

§ 2* - As disposições deste artigo irão excluem a obrigação das 
instituições, bancos e cooperativas de crédito, ao rendição de tomadaras de 
serviços, de escriturar e declarar es serviços tomadas na forma prevista para os 
demais agentes de retenção, nos meesnas da Lei Complementar n*  032. de 25 de 
novembro de 2002, como soas alterações. 

Subseção 1V 
D. escrituração Festa! Etetrúi,sjra da Secm'm'ça da Canserurçibo Cir'ál 

ArI. 334. Ou prestadores de serviços da construção civil ficam abri. 
gados, individualmente, ao cad:mstrannenma da obra e à escrituração dos dados 
econôaaico-ãscais, com módulo específico do ISSQN Eletrônico. 

§ 1'- Os peesmadaros de serviços deverão naashémnr cadastrar as obras não 
localizadas neste Município, escriturando, inclmnaive, as notas fiscais emitidas. 

Parágrafo único. Aos domais bcsss. após (nO (,sessenta) dias, o adminis-
tração dará destino que julgar cammveoisrmtc. 

Ari. 385. A hasta pública ou leilão serão anunciados com antecedência 
de lã (dez) dias, através de edital afixado em lugar público e veiculado na órgão 
afinal e, se conveniente, em jornal de grande circulação. 

Parágrafo único. Os bens levados o hasta pública cri leilão serão cacei 
luirudon cnn livros próprios, mencionando-se as amman identificações, avaliações e os 
preços de arrennataçãa. 

Seção II 
Arbitramento 

Art. 386. A Autoridade Fiscal atbilrará, scan pmjaízo das penalidades 
cabíveis, a boxe de cálculo, quando: 

1— quanto ao ISSQN: 

a) não poder ser conhecido o valor efetivo do pmço do sen'içn ou da venda, 
inclusive nos castra de perda, extravio num inutilização de documentes fiscais; 
h) os registros fiscais ou contábeis. bem como as declarações ou documentos 
exibidos pela sujeito passivo ou polo terceira obrigado, par serem insuficientes, 
omissas, innvcrassinmeis eu falsos, não merecerem fé; 
e) a contribuinte ao responsável, após regularmente imnlimado, recusar-se a exibir à 
fiscalização os elementos necessários ú comprovação da valor das serviços presta- 

al)eaistirem alua qualificados em lei cama crimes ou contravenções, mesma sem 
essa qualificação, furem praticados com dolo, fraude ou simoloção, atos esses 
evidenciados pelo exame de declarações na documentas fiscais na contábeis 
exibidos pelo contribuinte, os por qualquer outro meio direta ou indireto de 
verificação: 
e) ocorrer prática de subfaturamento ou contratação do serviços por sabores abaixo 
doa pregar de mercado; 

houver flagrante insuficiência de imposto pago em face do s'olinmr das serviços 
prestados; 
g) tia-cr serviços prensados selou determinação do preço ou, reiteradamuseote, a título 
de cortesia. 
Ii) for aparada o exercício de qualquer atividade que canamimlla fama gerador do 
imposto, semrt se encontrar o ummjeimo passivo devidamente inscrito no Cadastro 
Mobiliária. 

II —qnmOotO au IPTU: 

a coleta de dados necessárias à fixação do valor venal do imóvel for impedida 
uru dificultada pelo contribuinte: 

as imóveis se encontrarem fechados e os proprietários não forem encontrados. 

III - quruama ao lTBl, não concordar corri a valor declarado pelo sujeito 

Ari. 387, O urbirramelrta será elaborado tomando-se como base: 

1— relativamente au ISSQN: 

a) o valor da mulériu.prima, imuanmu, conabustisel, energia elétrica e outros materi-
ais consumidos e aplicados ria execução das serviços: 
h) ordenados, salários, retiradas pró-labore, honorários, comissões e gratificações 
de empregados, sécios, titulares ou prepoaros; 
c) aluguéis pugna ou, na falta desles, o valor equivalente para idênticas situações: 
d) o montante das despesas cem lime, água, esgoto e telefone; 
r) impostos, taxas, contribuições e encargos mm geral; 
(1 outros despesas nnaensois obrigatórias. 

II - relalis'antrcntc ou IPTU nau lTBl: o valor obtido adotando entoa pzrânnetru os 
aráveis de canrcterixsicas e dimensões semelhantes, situadas os mesma quadra ou 

região enrr que se localizar o imóvel cuja valor venal ou transfeeéociu estiver sendo 
arbitrados. 

Parágrafo único, O montado aprumado será acrescida de 30% (trinta 
por reata), a titulo da lucro 	unmmo ou vantagem reerumiriu o cargo do contribuinte. em
relação no ISSQN. 

Art. 308, Na impossibilidade de se efetuar o arbitramento pala forma 
esmabelruidu, uma caso do ISSQN. aparar-se.á a preço do serviço. levando-se aro 

- as recolhimentos efetuados em períodos idênticos por outras contribuintes que 
exerçam a mesma atividade em condições semelhantes: 

II - o preço corrente dos sen'iças, à época o que se referir u levantamento: 

III - as fatores mercares e situações peculiares ao ramo de negócio ou atividades, 
considerados especialmente as que permitam uma avaliação do provável movi-
mento tnibutós cl. 

Are. 389, O orbitrarnento: 

- refcrir-se.á, cselusis'auraentc, aos fatos atraentes ao período em que se verificamos as 

II - deduzirá os pagamentos rfeninadou ra penado; 

III - será fixada mediante relatório da Autoridade Fiscal, homologado pela chefia 
imediata: 

IV - com os acréscimos legais, será exigido através de Auto de Infração e Teanro de 
lanimoção - AtTI: 

V - cessará aá arux efeitos, quando a eonrribnninte, de forma sutiufatório, a critério do 
fisco, anImar nu irregularidades que deram origem ao procedimento. 

Seção III 
Dihigã neta 

Art. 390. A Autoridade Fiscal realizará diligélncia, coma intuito de: 

1 - apurar fatos geradores, incidências, contribuintes, responsáveis, busca do cálculo, 
aliquolus e lançamentos de tributos municipais; 

II— fiscalizar o cumprimento de obrigações tributárias principais e acessárins; 

III - aplicar sanções por infração de dispositivos legais. 

Seção IV 
Estlntntiva 

Art. 391. A Autoridade Fiscal estimará de oficio ou muredianre requerimento 
do contribuinte, a base de emílcirbo da ISSQN, quando se tratar de: 

- atividade exercida ruma caráter pmuisúria; 

II - sujeita passivo de rudimentar organização; 

III - contribuinte ou grupo de contribuintes cuja espécie, modalidade ou s'alnnmmte de 
negócios aconselhem tratamento fiscal específica: 

IV - sujeita passivo que não memulia condições de emitir documentos fiscais ou deixe. 
sistematicamente, de cumprir obrigações rributónas. acessórios ou principais ou não 
possua esrritinração contábil, que, tacitamente, trio poderá resultar em pagannooro de 
ISSQN inferior a 2 (duas) UFMs. 

Parágrafo único. Atividade exercida em caráter jrrasiaáúo ú aquela cuja 
eseecícia é de mrntureo,a temporária e está vinculada o fumares ou acontecimentos acaainlu' 
ams um escepemonais. 

Art. 392. A estimativa será apurado tomando-se coma base: 

1—apreço comente do serviço, nu praça; 

II - o tempo de duração na natureza especifico da atividade; 

III - o valor dos despesas gerais do contribuinte, durante o período considerado. 

Ari. 393. O regime de estimativa: 

- será fisedo Iran relatório da Autoridade Fiscal, homologado pela chefia inrrrdiata, e 
deferido por umts penado de uni 12 (doze) meses; 

II - urró o base de cálculo expressa coa U.F.M; 

III - a critério do Secretário. responsável pela área fazendária. poderá, o qualquer 
tempo, se suspenso. revisto num cancelada. 

IV - dialrcusu o inca de livros e notas fiscais, teor  pode da contribuinte, 

V -por solicitação  do sujeita passivo e a uúrdúo do fisco, poderá ser emucerrado, ficando 
contribuimrte. neste cosa, subordinado à utilização dos documentas fiscais exigidos. 

Art. 394. O contribuinte que não concordar coma bane de cálculo estimada. 
poderá apresentar reclamação usa prazo de 30 (trinta) dias, a cantar da data da ciência do 
relatório homologado. 

Parágrafo único. No caso especifica de atividade exercido em caráter 
provisório, a ciência da estimativa se dará através de Temo de Intimação. 

Ara. 399. A reclomuação não terá efeito Suspensivo e mencionará, 
obrigatoriamente, o valor que o interessado repummarjumrta, assina como os elementos 
paru anula aferição. 

Parágrafo único. Julgada procedente a reclamação, total ou parcialmente, 
a diferença recolhida no prudência da decisão será compensada uns recolhimentos 
fmrtaros. 

ArI, 327. A DOFl( - Documentação Fiscal Etoltdaica da Prefeitura 	§ 1* - Após o registra das escriturações e declarações, os estabç 
compreende: 	 leeimentos mencionados na "uapus" deste artigo, deverão emitir e manter a guarda, 

em meia magnético, os Mapas de Apuração geradas automaticamente pela ISSQN 
- os DOFlin - Documentos Fiscais Eletrônicos; 	 Eletrônico, além dos balancetes analíticos padronizados pela Banca Central e o plg 

II - as 000Es - Documentos Gercneiaia Eletrônicos. 	
rua decantas analítico descritivo da instituição, banco os cooperativas de crédito. 
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VI - lerão Os seus modelos instituidos através do Portada pelo responsável pela 	 CAPÍTULO 1 
Administração da Fazenda Público Municipal. 	 PENALIDADES EM GERAL 

Sabseçflo 11 	 ArI, 354. Consumi infração a ação na omissão, voluntária na não, que 
.4nlaricaçãa para Inrjrreosàa de Nata Fiscal E/tirai ,iica 	 importe inoleservaincia, por parte do sujeito passivo ou de terceiros, de nonoas 

estabelecidas na legislação tributário. 
Art. 349. A autorização para impressão de Nota Fiscal Eletrônica (AIDF-e) 

será cenircedido por solicitação do contribuinte, eletronicamente, após a devida análise 	Arl. 395. Será considerado infrator lodo aquele apto cometer, coas- 
do REPAF - Repartição Fiscal Cotupetrule. 	 teanger ou auxiliar alguém o praticar infração, e ainda, os responsáveis pela 

execução das leis e antros atas tionnativos baixados pela Administração Municipal 
Subseção Iii 	 que, fendo conhecimento da infração, deixarem de autuar o infrator. 

Enslasãn de Nula Fiscal Elelrãnica de Serviço 

Art, 350. A NFr-s - Nota Fiscal Eletrônica deve are emitida: 

- sempre que o prestador de serviço: 

a) prestar serviço: 
6) receber adiantamento ou final cia serviços o ser prestado: 

II - tu ordem numérica erescetate:: 

III - com clareza o com exatidão: 

Parágrafo único. Quando ocorrer a existência de incorreções, a NFe-s - 
Nota Fiscal Elcteúoicu de Seeviço será: 

Snbncçãn IV 
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço AcoIta 

Are. 351. A Neta Fiscal Eletrônica de Serviços Avulta - NFe-sA 

1— é de fruo facultativo, para os contribuintes: 

inscritos no Cadastro Mobiliário - CAMOB e que tenham por objeta a prestação de 
scn'iça sob fomsa de trabalho pessool do próprio contribuinte; 

não inscritos no Cadastro Mobiliário - CAMOI1; 

será emitido, pelo REPAF - Reposição Fiscal Competentes: 

através de solicitação, será entregue ao prestador de serviço, mediante o pagamento 
do Imposto Sobre Serviços de Qttulqttee Natureza - ISSON devido pela prestação de 
serviço. 

Sut,teçãn '5' 

Disposições Finnit 

Art. 352, As Notas Fiscais Convencionais de Serviço: 

- As noslas fiscais emitidas anteriormente a Implatução do Sistema de Gestão da ISS 
Digital( Lei Complementar 85 de 23 de maio de 2011), deverão ser conservadas. tu 
próprio estabelecimento do prestador de uers'iço, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
contados da data da emissão: 	- 

II - Ficarão, rio próprio estabelecimento de prestados de serviço, ã disposição da AF - 
Autoridade Fiscal: 
III - apenas poderão ser retiradas, do próprio estabelecimento do prestador de serviço, 
para atender ã requisição do justiça nen da AF - Autoridade Fiscal; 

151-  são de exibição obrigatória à AF - Auttoridade Fiscal: 

V - o nata fiscal será considerada inidôneo, independentemente de formalidades e de 
atos adruinisteatis'os da FPM - Fazenda Público Municipal, fazendo prosa, apenas, a 
favor do Fisco, quando: 

for emitido após o sesi prazo de validade; 
não atender virão obedecer os normas estabelecidos. 

Ari. 353. Ar Notas Fiscais Eletrouicas de Serviço: 

- O regime constitucional do imunidade tributaria e a bensessre municipal da iseu ção 
fiscal não dispensa ouso, a emissão e o escrituração de notas fiscais eletmnicas. 

Pnraçrafo único - Quando a prestação de serviço estiver alcançada pela 
regime constitucional da imunidade tributaria e pois benesse municipal da isettçãa 
fiscal, Oslo rirrasnntancin, bem como ou dispositivos legais pertisenntns, deverão ser 
mencionadas nu sota fiscal eleteonico. 

TÍTULO VII 
PENALIDADES E SANÇÕES 

Ar'- 
306. As infrações serão punidas. separadas ou cumalotis'amente, 

com as seguistes —inações: 

1— aplicação de multas: 

II - proibição de transacionar ramos órgãos integrantes da Administração Direta 
e Indireta do Mutnicipio: 

III - suspensão ou cancelamento de bcnelãrios, assim entendidas as concessões 
dadas aos contribuintes para se cxiasircrn do pagamento total ou parcial de tributas: 

IV - sujeição a regime especial de fiscalização. 

Art. 357. A aplicação de penalidade de qualquer natureza era caso 
algum dispensa: 

li — o currisprimento das obrigações tributárias acessórios e de outras sanções viveis, 
administrativas ou criminais qnro eosnherrnt. 

Art. 358. Não se prncedorá contra servidor ou contribuinte que tenha 
agido ou pago tributo de acordo com  orientação ou interpretação fiscal, raissiutute 
de decisão de qualquer iltstãttcia administrativa, mesmo que, posteriormente venha 
usar modificada essa orientação ou interpretação. 

Seção 1 
Multas 

ArI, 359. As multas verão calculadas tomando-se como base: 

- o valor do Unidade Fiscal da Manicipio - U.F.M: 

Ii -o valor do tributo, corrigido monetariamente. 

§ 1' - As tinIras erão cumulativas qsrsndo eesultareums, concornitan- 
temente, do não essaiprinsiento de obrigação tributária acessória e principal. 

§ 2'- Apurando-se, na rssesttsa ação fiscal, o aào-ctrtssprinnettlo dentais 
de tinia obrigação tributária :tcessóriu pela menina pessoa, em razão de tira sé foto, 
inspor-se-á penalidade somente á infração que corresponder à multa de maior colos. 

Art. 360. Cana boxe no inciso 1, do Art. 347 desta lei, serão aplicadas 
as seguintes multas: 

1— do 200 U.F.Ms 

o) qsrnrrdo a pessoa fãsica ou jurídica deixar de inscrever-se no CAF - Cadastro 
Fiscal. na fonino e prazos previstos ira legislação: 
6) quando a pessoa física ou jurídica deixar ele comunicar. na  forma e prazos 
previstos ira legislação, as alterações dos dados constantes do CAF - Cadastro 
Fiscal, inclusive abaixa: 
cl por demorem as pessoas, que gozam de isenção ou imunidade de comunicarem, 
ira forma e prazos regulamentares, aveada de imóvel de sua propriedade: 

por não atender ó notificação do órgão fazerudário, para declarar os dados 
necessários no lançamento do IPTU, ou oferecê-los incompletos: 

por deixarem o responsável por loteumenio ou o incorporador de fornecer no 
órgão fuzendário competente, na forma e prazos regulamentares, a relaçào mennsul 
dos imóveis alienados ou prometidos à venda; 
Opor deixar de apresentar, na forma e prazos regulamentares, a declaração acerca 
dos bens ate direitos. transmitidos 00 cedidos: 
g) por deixar de apresentar, na forma e prazos regulamentares, o demonstrativo de 
inexistência de preponderância de atividades; 
b) por não registrar a DOC - Documentação Fiscal no repartição competente; 

II - de 400 U.F.Ms: 

o) por não possuir DOC - Documentação Fiscal au fenssa regulamentar; 
6) por deixar de escriturar a DOC - Documentação Fiscal na forma e prazos 
eegsrlatnentares; 
e) por escriturar em formo ilegível ou com raxenras os livros fiscais: 

por domar de osedisnear docrutnonro Escol: 
por deixar de reconstituir, na fvnssn o prazos eegtnlatsrersiares, a escrituração

fiscal:  

1) par não manter arquivados, pela prazo de cinco anos, a DOC - Oocuuruentação 
Fiscal; 
g) pela falta de indicação da inscrição municipal na DOC —Documentação Fiscal; 
6) por emitir DOC - Documentação Fiscal em número de aias inferior no exigido; 
1) por dar destinoção ás vias da DOC - Documentação Fiscal diversa da indicada 
em suas s'ios: 
J) por emitir a DOC - Documentação Fiscal de série diversa da prevista pura o 
operação: 
1) por manter DOC - Documentação Fiscal cor local urõo autorizado Isola fisco: 
m) por irão publicar e somcrtticnr ao órgão fazendúrio. na  forma e prazos 
regulnmentsres, a oeoerõtteiu de 	inutilização 	ou extravio de DOC - 
Dueumentação Fiscal: 

III - de 000 U.F.Mv: 

o) por não possuir DOC - Documentação Fiscal nu forma regulamentar; 
b) por deixar de emitir DOC - Documentação Fiscal uru forma regulamentar: 
e) por imprimir, ou mandar imprimir, DOC - Documentação Fiscal em desacordo 
com a modelo aprovado; 

por deixar de prestar informações ou íomecee documentos, quando solicitados 
pelo fisco; 

por registrar indcsidaatente documento qtmc gere dedução da base de cálculo do 
imposta; 

IV - de 800 U.F.Ms: 

a) por ensbar,nçae 055 impedir a ação do fisco: 
h) por deixar de exibir DOC - Documentação Fiscal ou outras elementos, quando 
solicitados pelo fisco: 
e) por fornecer ou apresentar ao fisco infonnaçãcs ou doctttttentos inexatos ou 

par itstpettiir ou mandar imprimir DOC - Documentação Fiscal sem autorização 
da repartição competente: 

pela existência ou utilização de DOC - Documentação Fiscal cara anstuoroção e 
série em duplicidade; 

V - do 500 U.F.Ms, por qualquer ação ou omissão não prevista nos incisos 
ansterieres, que impune descumpriunennio de obrigação acessória prevista ou legis-
lação tributário. 

Parágrafo Único. O valor da penalidade aplicada será reduzido em 
50% (cinqüenta por cento), se recolhida dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados 
da data da autusção. 

Art. 361. Com  base no inciso 11, do Art. 347 dotO Lei, serão aplicadas 
as seguintes multas: 

- de 100% (çrat por cento) do valor da tributo omitido, corrigido 
monetariamente, por infração: 

o) por escriturar os livros fiscais coto dolo, nná-fé, fraude ou simrtloç0a; 
b) por consignar em documento fiscal innportaittcia inferior ou efetiva valor da 
operação; 
e) por consignar sobres diferentes nas vias do nnesuaro documento fiscal; 
ti) por qutalqnnee asrtra omissão de receita: 

II - do 200% (duzentos por conto) do valor do teibtuto indrs'idarurente apropriado, 
corrigido monetariamente, mor infração relativa à responsabilidade tributária. 

III - do 50% (siiiqãausta por cento) do valor do tributo, por falta do pagamento total 
ou parcial, exceto nus hipóteses previstas nos inteiros anteriores. 
IV - de 100% do valor do tributo incidente por cada trota fisunl emitida fora da 
validado. 

Seção II 
Proibição de Transacionar rum no órgãos Integrantes Administração Direta 

e Indireta do Município 

Art, 362. Os contribuintes que se encontrarem em débito para com a 
Fazenda Pública Municipal não poderão dela receber quantias ou créditos de 
qualquer natureza ruem participar de licitações públicas ou administralisas para 
fornecimento de materiais cru equipamentos, ou realização de obras e prestações de 
serviços nos ótgàon da Administração Municipal direta ou indireta, bem come 

gvz.asenii de quaisquer beneficies fiscais. 

Parágrafo único. A proibição a que se refere cate Art. 350 não se 
aplicará quando, sobre o débito amua multa, lmorrvcr recurso administrativo ainda não 
decidido definitivamente. 

Seção III 
Suspensão no Cancelamento de Benefícios 

Art. 363. Poderão ser suspensas ou canceladas as concessões dadas aos 
contribuintes poro se eximirem de pagamento total ou parcial de tributos, ou 
hipótese de infringáuieía à legislação tributária pertinente. 

Parágrafo (mim. A suspensão ou cancelamento será detearniosdo pelo 
Prefeito, considerado u gravidade e uurttecza da infração. 

Seção IV 
Sinjeiçdz a Regittte Iü.sjreciai de Fiscatizaçdz 

Ari, 364. Será submetida u regime especial de fisenlieaçãa, o contribuinte 

- apresevrur indicio de omissão de receita: 

II - livor praticada sonegação fiscal: 

III - houver cometido crime contra a ordem tributária; 

IV - ecilcmducrncnle viole a legislação tributaria. 

Art. 369. Constitui indicio de omissão de receita: 

- qualquer entrada de numerário, de origens não comprovada par documento hábil; 

11 —a escrituração de usnpn'iuttcnuos ncuut documentação luãbíl, idônea ou coincidente, cnn 
datas e valores, comas ínttpottãncias entregues pelo supridor, ou sem comprovação de 
disponibilidade ânanceirz deste; 

III - a ocorrência do saldo credor nas contas do ativo circmnlantc ou do realizável; 

iv - a efetivação de pagamento rema correspondente disponibilidade financeira:  

- qualquer irregularidade verificada cnn maquina registradora utilizada polo con-
tribuinte, ressalvada a hipótese de defeito mecàuico, devidamente comprovado por 
oficina  ciedencitida. 

Art. 366. Sonegação fiscal é a ação na omissão dolasu, fraudulenta nu 
simulatória do costribuinte, com na sem ronucarso de terceiro em beneficio deste na 
daquele: 

- tendente a impedir na retardar, total na parcialmente, o conhecimento por parte da 
autoridade fazendária: 

a) da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua utsssnre,.a orr 
circtnnstàscias imateriais; 
6) das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de ufetor a obrigação tríbirlário 
principal ou crédito tributário correspondente. 

II - tendente a impedir ou retardam, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador 
da obrigação tributária principal, em a excluir ou modificar as suas caractreisticas 
essenciais, de modo a reduzir o cunatanle do imposto devido, nua evitar ou diferir o seu 
pugumento. 

Art, 367. Enquanto perdurar o regime especial, os blocos denotar focais, os 
livros e tudo o mais que for destinado no registro de operações. tributáveis ou não, neeú 
visado pelos Autoridades Fiscais incumbidas da aplicação der regime especial, antes de 
serem utilizados Imolas contribuintes. 

ArI, 368, O Secretário, responsável pela área fuzerndária. poderá baixar 
instruções complementares que se fizerem necessárias sabre a modalidade da ação fiscal 
co rotina de trabalho iumdícadas em cada caso, sua aplicação do regime especial. 

CAPÍTULO II 
PENALIDADES FUNCIONAIS 

Art. 369. Serão punidos cora multa equivalente, até o máximo, de IS 
(quinze) dias do respectiva seuteimento, os funcionários que: 

-sendo de nua atribuição, me negarem aprestar assistência ao cocstribainte, quando por 
este solicitada; 

II - por negligência ou urtá fé, lavrarem anules e teetnres de fiscalização sem obediência 
aos requisitos legais, de forma a lhes acarretar nulidades; 

III - lenda conhecimento de irregularidades que inspliqrncrms sanções penais, deixarem 
de aplicar ou comunicar o procedimento rablvel. 

Art. 370. A penalidade será imposta pelo Prefeito, mediante representação 
da autoridade fazendária a que estiver subordinado o servidor. 

Art. 371, O pagamento de nsnnnllO decorrente de aplicação de penalidade 
funcional. devidamente documentada e instruída cm processo udrnninisteauís'o, inclusive 
corri defesa apresentada pelo servidor, somente tu tomará exigível depois de transitada 
em julgado u decisão apre a itimpõs. 

CAPÍTULO 111 
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA 

Seção 1 
Crimes Praticados por Particulares 

1— catseelada, contendo a exposição de mansa que determinou o cancelamento: 
- o pagamento do tributes e dos acréscimos cabiveis: 

11— sabstituida por uma outra NTFe - Nula Fiscal Eletrônica. 
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Ar). 372. Constitui crime contra a ordem tributário suprimir ou reduzir b) arbitramenlo; 

tributo. eu qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: 	 e) diligência; 
4) estimativo; 

- omitir informações, ou prestar declansção falsa ãs autoridades fazendários; 	e) homologação; 
1) inspeção; 

II - fraudar a fiscalização tributário, inserindo elementos inexatos, ou omitindo opera- 	g) interdição; 
ção de qualquer natureza, aos documentos ou livro exigido pela lei fiscal; 	 h) levantamento; 

1) plantão; 
lii - falsificar ao alterar minta fiscal, falriru, duplicata, no qualquer outro documento 	j)  representação; 
relativo à operação tribalávrl; 

II- formalidades: 
IV - elaborar, distribuir, fornecer vii utilizar docsmmentn que saiba os deva saber falso 
uru novato; 	 a) Auto de Apreensão - APRE: 

Auto de Infração e Termo de Intimação - AITI: 
V-  negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, noto fiscal ou documento eqtriva- a) Auto de Interdição - lNTE; 
lenta, relativo à prestação de ensino, efrtivoosente realizada, na fornecê-la cnt desacordo 	(i) Relatório de Fiscalização - REFI; 
coou a legislação; 	 e) Trono de Oitiçãneiu Fiscal —TEDI; 

1) Termo de Início do Ação Fiscal - TtAF; 
Vi - emitir fatura, duplicata ou nota fiscal de serviço que não corresponda, em qounti- g) Termo do Inspeção Fiscal - TlFl; 
dada ou qualidade. ao serviço prestada. 	 h) Trono de Sujeição a Regime Especial de Fiscalização —TREF; 

Termo de Intimação - TI; 
Ar). 373. Constitui crime da nsesorn natureza; 	 j) Termo de Verificação Fiscal - TVF. 

Ar). 379.0 procedimento fiscal considera-se iniciado, com a finalidade 
de excluir a espontaneidade da iniciativa do sujeito passivo em relação aos atos 
anteriores, coma las'enluru: 

1—do Tcutto de Inicio de Ação Fiscal - TlAP ou do Termo de Intioração - TI, para 
apresentar docantoentos fiscais eu não fiscais, de interesse da Fazenda Pública 
Municipal; 

II - do Auto de Apreensão - APRE, do Acto de Infração e Terno de Intimação - 
AlT! edo Auto de Interdição - INTE; 

III - do Tenuro de Diligência Fiscal - TEDI, do Termo de Inspeção Fiscal - TIFl 
e do Termo de Sujeição a Regime Especial de Fiscalização - TREF, desde que 
caracterize o início do procedimento para apuração de infração fiscal, de conheci-
mento prévio do contribuinte. 

Seçãu 1 
Apreensão 

Ar), 380. A Autoridade Fiscal apreenderá bens e documentos, inclusive 
objetos e mercadorias, móveis ou não, livros, usaras e quaisquer outros papéis. 
fiscais nu vão-fiscais, desde que constituem prova material de infração O legislação 
tributária. 

Parágrafo único. Havendo prosa. ou fundada suspeita, do que os bens 
documentos se encontram em residência particular ou lugar utilizando como 

moradia, serão promovidas abarca e apreensão judiciais, sem prejuízo de medidas 
necessários para evitar a remoção clandestina. 

Ar!, 381. Os documentos apreendidas poderão, a requerimento do 
uataiado, are-lhe dos olvidos, ficando no processo cópia do inteiro teor ou da pariu 
que deva fazer prosa, caso  original não seja indispensável a esse fim. 

Art. 382. Au comas apreendidas serão resrittridas, a requerimento, 
mediante depósito das q000liun exigíveis, cujo imnpnrtãncio será arbitrada pela 
autoridade competente, ficando relidas, até decisão final, os espécimes necessários 
à prova. 

Parúgraín único. As quantias exigíveis serão arbitradas, levando-se em 
custo os custos da apreensão, transporte e depósito. 

Art' 383. Se o atilvudo não provar o preenchimento das exigências 
legais pura liberação dos bons aprc'ottdidos, no prazo de 60 (sessenta) dias, u contar 
da data do OlrroottsõO, serão os bens levados a ltaata pública ou leitão. 

Quando a apreensão recair em bens de fácil deterioração, a hasta 
pública poderá realizar-se a partir do próprio dia da apreensão. 

Apurando-se, na veurnlu, importância superior aos tributos, multas, 
acréscimos e demais castos resultantes da apreensão e da realização da basto 
pública ou leilão, será o autuado notificado, no prazo de  (cinco) dias, para receber 

excedenre, se já não houver comparecido puro fuoê-tu. 

CAPÍTULO 1 
PROCEDIMENTO FISCAL 	 § 3' - Prescreve em 1 (um) mês o direito de retirar o saldo dos bens 

levados a bania pública ou leitão. 

Ar(, 370. O procedimento fiscal compreende o conjunto dos seguintes atos 	
§ 4'- Decorrido o prazo presceicional, o saldo seró convertido com reinda e formalidades: 	

eventual.  

I  —  olou, 	
Art. 384, Não havendo licitante, os bens apreendidos de fácil deteriora-

a) preensão; ção ou de dmmttimninto valor serão destinados, pelo Prefeito, um instituições de caridade. a  

	

§ 2' - Ou remadores e intermediários dos serviços da construção civil 	II - esclarecerse hotms'e ou não registro policial; 
deverãu realizar o cadautrunrentu da obra, quando não localizarem, no ISSON 
Eletrônico, a obra cadastrada pelo prestador de serviços. 	 II! - identificaros LIFEs -Livros Fiscais que furam extraviados ou inutilizados; 

§ 3 - O cudastromrrvnto previsto no "capar—  dente artigo deverá ser IV - informar a existência de débito fiscal; 
realizado uomen do início da esocução da abra. 

Art. 330 P 	O 	dedução 	' t 	 o 	- 	
V — dizrrdo possibilidade de recuoslitaigão da escrita,  que deverá ser efetuada  no prazo Para obter a 	prevista no artigo 	desta vm 	
más imo de até 60 (sessenta) dias, contados da data da ocorrência. sob pena de  coatplemonrar.oprrarador. 	de serviços deverá declarar as notas fiscais de compras 	
urhirrnruienlo por parto da AF - Autoridade Fiscal. 

das nuit,,mis incorporados à abra 

 Vi - publicar edital sobre u fato. atum jornal oficial na on de amaine circulação do 

	

Ar), 336. Pam realizara dedução prevista 00 artigo 50 desta lei eomuutslç 	Município,  
montar, prestador que sumbenmtrreitor serviços do enmmstmção civil, passando a 

	

figurar cosmo tomudor, deverá, utént do cumprir o previsto no artigo 323 desta lei. 	§ 2' - A autenticação de novos LlFlts - Livros Fiscais Eletrônicos fico 
escriturar o declarar a nota fiscal dos serviços tomados, bem corno o valor do condicionada ao canupnimesun dou exigências estabelecidas. 
ISSON retido e recolhido. 

Sabaegiu VIII 

	

Ar) 337. Na nusêmucio atas declarações previstas rios artigos 322 e 323 	 Disposições Finais 

	

desta lei, o tomadoe do serviço deverá reter o ISSQN devido, calculado sobre o 	
Art, 346, Os LIFEs —Livros Fiscais Etetronicos; valor total da noto fiscal da nervuço prestado. 

Ar). 330 A declaração de compra de materiais e/nu dos serviços 1 
- deverão ser conservados, no próprio estabelecimento do prestador de serviço, pelo 

sobempeciludos junto ao ISSQN Eletrônico não exime o prestadoe de deslocar no prazo de 05 (cinco) unos, contados da data da escrituração da último lançamento; 

corpo da nulo fiscal dou serviços prestados o valor dos materiais incorporado' à 

	

obra eu sambenmmpreiludo adquirida, se for ocaso, bem como a identificação do local 	
II - ficarão, no próprio estabelecimento do prestador de nen go, à disposição da AP - 

do obra e o ISSQN a ser retida pelo ucunudur. 	 Autoridade Fiscal; 

Ar!. 339. Na escrituração dum nulo fiscal de serviços, o tnnmador deverá 
informar o valor total da noto, sovu ou deduções dos materiais e/ou doa serviços 
numbemopreitados. 

Parágrafo Única. O ISSQN Eletrônico efetuará automaticamente as
deduções previstas nos artigos 322 e 323 desta lei, informando á base de cálculo e 

ISSQN a ser relido, tão logo o tomodor de serviços cientifique-se da declaração 
das deduções realizadas pelo prestadvr de serviços, emitindo ..cite no ISSON 
Eletrônico. 

Sabseçãa V 
Disjtovéçuien Gerais da Eocu'êtrmm'açãu Fiscal E/etm'dnica 

Ar). 340. A escrituração o declaração dos dados econômicos fiscais 
relativos ao ISSQN deverão ser efetuadas, exclusivamente, pelo ISSQN Eletrúmrico. 

Art. 341. A escrituração e declaração fiscal des'eráo ser encerradas até 
dia IS (quinze) do mês subseqüente ao da emissão da Nato Fiscal de Sen'iços, ou 

na ausência desta, do mês de ocorrência do fato gerador do imposto. 

§i' - SroprozniimmmeparaaescrmtmmraçãoedeelaruçãodaiSãQNrecamr !«são de

serviço : 
uso obrigatório para os contribuintes que tenham por abjeta a prestação de no sábado, 	 b 
 fiarimi de: 

 

§ 2'- O não encerramento do escrituração e declaração fiscal por meio 	a) sociedade de profissional liberal; 
do ISSQN Eletrônica de tuns determinado mês impede o encerramento do mês Is) pexsoojmmrtdica; 
smmbseqitente. 

II - uãn de uso factuliativo pura nu contribuintes que tentmonm por objeto a prestação de 
§ 3 - No coso de serviços provenientes do exterior, deverão ure escru- serviço sob forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte e uno MEl - Microcmn- 

mondou ou valores resumttvntes do conversão do preço do serviço rum nmoedn nacio- preendcdnr Individual; 
rol, ao câmbio da dama da ocorrência do fato gerador, constante do doctunuento fiscal 
referente á prestação de serviço. 	 II! - são de riso dispensado para ou seguintes contribuintes que menhom par objeta a 

prestação de serviço sob fontua de pessoa jnmridicu; 

u) reportíçõru públicas; 
Is) umumorqmuuu; 
e) fundações instituidas e mantidas polo poder público; 
4) empresas publicas; 
e) sociedades de economia mista; 
O delegadas, motorizados, permissionárias e concessionárias de serviços públicos; 
g) registras públicos, cartorários e notariais; 
Is) cooperativas médicas; 
i) instituições financeiras: 

IV - cnmmteeão: 

a denominação "Noto Fiscal Eletrônica de Serviço", seguido da espécie; 
o n(meru de ordem; 

e) u natureza dos serviços; 
4)0 nome, o endereço, a ICAM - Inscrição Cadastra] Mobiliária e e CNPJ - Cadastro 
Nacional de Pessoas ãnmridicas do prestador de serviço; 
o) o nome, o codereço, n ICAM - Inscrição Codaunrol Mobiliária eu CNPJ - Cadastro 
Nacional de Pessoas Jnmridienu do (amador de serviço; 
Qa discriminação das unidades e dos quantidades; 
g)o discriminação dos serviços prestados; 
Is) as vulores unitários e os respectivos valores totais; 
1) adota da rmisvàn; 

- serão exibidas no prazo de até lO (dez) dias, contados do dato de 
lom'romumra do TI - Temuo de Intiumoção. qumundo solícinadas pela AF - Autoridade fiscal; 

- fazer declaração falsa ou omitir declaração sobra rendas, bens ou fatos, ou empregar 
nutra fraudo, para esimir-se, total ou porciatmente, de pugameoto de tributo; 

Ii - deixar de recolher, ou prazo legal valor de tributo, descontado ou cobrada, na 
qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deverá recolher aos cofres póbticos; 

Iii - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiado, qualquer 
percentagem sobre a parcela dedmutivrl uru deduzida do imposto como incentivo fiscal; 

IV - deixar de aplicar, ou aplicar cio desacordo coou o estotsmido, incentive fiscal; 

V - utilizar eu divulgar progransa de processamento de dados que permite no sujeito 
passivo da obrigação tributário possuir iumfonnação costábil diversa daquela que é, por 
lei, fornecida á fazenda pública usunicipal. 

Seçãn II 
Crimes Praticados por Funcionários Públicas 

Ar), 374. Constitui crime funcional contra o ordem teibutária, além dos 
previstos no código penal: 

- extraviar livro fiscal, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha a guarda 
ana razão da função: sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou lrurciatetettte, acarretando 
pagamento indevido ou inexato de tributo; 

Ii - exigir, solicitar ou receber, pura si ou pura outrem, direta na indiretamente, airrda 
qatc fora da fummção ou antes e ioicinr seu exercício, mas em razão dolo, s'uvtagnm 
indeviutla; ou aceitar promessa de tal vantagem. para deixar de lançar ou cobrar tributa. 
na cobrá-las parcialmente; 

III - patrocinar, direta eu indiretamente, interesse privado perante a administração 
fueeurdória, valendo-te da qualidade de funcionário público; 

IV - exigir tributo que sabe va das-cria saber indevido, ou, quando devido, emprego ou 
cobrança meio vexatório ou gravoso, que s lei não autoriza. 

Seção III 
Obrigações Gerais 

Ar). 375. Extinga-se a publicidade dos cónrru quando o agente promover 
pagamento do tributo, inclusive acessórios, antes ás recebimento da denúncia. 

Art. 376. Os crimes previstos oeste capitulo são de ação penal pública, 
aplicando-se-lhes o disposto no Art. 100 do Código Penal. 

Ar), 377. Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério 
Público nos crimes descritos nesta capitulo, fnmeeendo-ttuo por escrito infonruaçõvs 
sobro ofato e u autoria, bem como indicando o tempo, u lugar e as elementos de 
convicção 

TÍTULO VIII 
PROCESSO FISCAL 

III - apenas poderão ser retirados, da próprio estabelecimento do presmador de sers'iço, 
para atender à requisição da justiça nada AP - Autoridade Fiscal; 

IV - são de exibição obrigatório 0 AP - Autoridade Fiscal; 

V - paro prestadores de serviço com mais de cm estabelecimento, deverão ser escri. 
tarados, cru separado,  iudividuuulmnente, de formo distinta,  para cada rumo dos cutabe. 
Iccimumentos. 

Art. 347,0 regime constitucional da imunidade tributária e o benesse muni 
cipal da isenção fiscal não dispensam a cuuteunticoção, ouso. a escrituração, a exibição e 
a conservação de LIFEs - Litros Fiscais Eletrovicos. 

Seção III 
Nulas Fiscais F,lctronicas 

Subseção 1 
Disposições Gerais 

Art. 340. As NTFs —Notas Fiscais; 

Ar!. 342, Os prestadures, tomuadores ou de serviços que não rcalizaremmn 
atividades e não adquirirem serviços deverá declarar na cscnicuração fiscal, a 
ausência de uumovimssrurtoçin ecoumónuice, no memune prazo do 'capumt" e do ( 2' do 
artigo 329 desta lei. 

Ar!. 343. Ou dados escriturados poderão ser retificados oucomple-
mentados através de Escrituração Substitutivo. a qualquer tempo aturou do inicio da 
tuvroturo do Temo de Ação Fiscal, pela Fisco Municipal, por iniciativa do 
prestodor, do [amador ou do immtermenliáóo do serviço. 

Sabsegãa VI 
Autenticação ala livra Finca! Eletrônico 

ArI, 344, Os LIFEs - Livros Fiscais Eletrônicos deverão ser 
autenticadas pela REPAF - Repartição Fiscal competente. 

Subseção VII 
Entrus'iu e Inutilização de Livra Fiscal Eletrônica 

ArI, 340, O exlravin nu a ionmnilizaçãu de LIFEs - Livros Fiscais 
Etetrõsicou devenu ser conmmumnicados, pur nucrilu. à REPAF - Repartição Fiuent 
competente, ao prazo unõsimno de até 10 (dez) dias, comados da datada ocorrência. 

§ P - A comunicação deverá: 

1-. mencionar os circunstâncias de fato; 



Art. 308.0 órgão responsável pelo Cadastro de Obra Particular deverá 
promover, de oficio, o inscrição, a alteração ou o baixa, qaundo as pessoas físicas 
011 jurídicas titidares de obras particulares, desde que cal consumição, em refonaao ou 
ele execução: 

- após a dato de inicie da construção, da rcíunoa ali do csncução da obra, são 
prnniovereni asila inscrição no Cadastro de Obra Particular - CADOB: 

II -após a data de alteração ou debaixo da coextouç0o, da reforma na da medIção 
da obra. não infonnarem, ao Cadantrn de Obra Particular —CADOB, a nua alteração 
0110 suma baixo: 

III -após 5  (cinco) dias, contados da data de lovealura do TI - Tenasa de botinioção, 
não exibiremos docuuttcit5ox necessários à atualização cadastro) e nem pecsioerin 
todas os infonsiaçõen solicitadas polo AF - Anmtoridadc Fiscal: 

IV -não franquearem. de imediato, à AF - Avioridode Fiscal, des'idaninotc npresefl 
inda e crcdeociada, as dependências do local onde estão sendo constniidao, refar-
moitas ou executadas obras pnruirubamx, para vistorio fiscal. 

Art. 309. No ato da intenção, será identificada com amo numeração 
padrão. nzqãencisl e própria. chamada ICOB - Inscrição Cndostral de Obra Parti-
cular, contida as FIC-CADOB - Ficha de Inscrição na Cadastro de Obra Particular 
- CA009, a construção, a reforma nau execução de obra particular. 

Seção IX 
Cadastro do Ocupação e de Permanência no Selo de Lngrsdoures Públicos 

Aro. 318, O Cadastro de Ocupação e de Pcrauonáncia no Solo de Lagrã 
dourou Publicou - CADOP comnprrendc os sarnem, os cquipouncntux, os veicules, 
os utensílios nu quaisquer oummma objetos, desde qame, localizados e instalados, exlg 
jani ocupando ou penoaançaums no solo de áreas, de vias e de bugrudoulees públicos. 

Art. 311. As pessoas fisicas, moi ou sem estabelecimento fins,, e os 
pessoas jmiridicas, de direito público ou privado, titulares de eqmlipaotmnuos, de 
veículos, de utensílios ou de qslaixqoer ommtrox objetes, desde qsle, localizados 
instalados, estejam ocupando usa permaneçam ao solo de áreas, de x'ion o de 
logro-douras públicos, não obrigadas: 

- a promover a inscrição do eqlmipaamcsto, do veícsmto, do astoosilio 011 de qmlotqsler 
outro objeto, no Cadastro de Ocupação edo Permumrétmcio ate Saio de Logradouros 
Público, - CADOP; 

11 —ainformar, ao Cadastro de Ocupação ede Permanência no Solo de Logradouros 
Públicos - CADOP, qualquer alteração e baixa ocorrido na equipamento, no 
x'eívula, ato utensílio 011 em qualquer outro objeta, como dimensões, modalidade, 
localização, ocupação, permanência e retirado: 

III - a exibirem os documentos necessário, à sinalização cadastral e prestar todas 
as informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - a frunqllearem, ã AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentado e eredeg 
ciada, o acento aos eqmmiponlentos, aos veículos, aos imleosltïos Oslo quaisquer outros 
objetos, paro verificação fiscal. 

Art. 312. No Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logrã 
doures Públicos - CADOP, nx titxitoaex de equipamentos, de veiesutnx, de utensílios 
ou de qoaixqunr omltms objetos, desde que, localizados e instalados, estejam odvpafl 
da em, permaneçam no sota de áreas, de siox e de logradouros públicos, deverão 
apresentar: 

Art. 313, As pessoas físicas, como ou real eslabeleciumuenlo fixo, e as pessoas 
jnarídican, de direito público eIa privado, lilmubores de equipamentos, de vcieaitos, de 
aucosítios ou, de quaisquer nutres ubjemos, desde que, localizados e instalados, cntejaot 
ocupando ao permaneçam no nulo de áreas, da vias e de logradouros públicos, terão os 
seguintes prnzOs; 

- paro promover a inscrição do equnipansearo, do x'eíelmto, do utensílio ami de qunolqmmer 
00mw objeta, ao Codasiro de Ocupação e de Pceenanéncia no Solo de Logeodailros 
Péuhlicos  - CADOP. do até  lã (dez) dias antes da data de  inicio de  sua localização,
instalação, ocupação ou peeamanénciu; 

II - sara informar, ao Cadastro de Ocasação e de Permanência mio Solo de Logradolnmu 
Públicos - CADOP, qualquer alteração e baixe ocorrida tio equipamento, mmn veículo, no 
utensílio 011cm qualquer outra objeto, come dinienmsõna, modalidade. localização, ocsspâ 
ção, permanência e retirada, de até 10 (doo) dias, contados da data de alteração ou de 
boina; 

III - pura exibirem os documento, necessários à atualização cadastra) e prestar tomba, 
as iofaralaçàrs solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal. de até 10 (dez) dias, contsdos 
da data de lavratura do Ti - Termo de Inumação: 

IV - paro franquearem, à AI' - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e eeedej 
cinda, o acesso aos equipamentos, aos veicaulos, nos autensitios ou o qmmaisquer outros 
objrtax, pura verificação fiscal, imediato. 

Aro, 314. O órgão responsável pelo Cadoxica de Oemupoção ode Peesianáncia 
eu Sota de Lrrodoimroa Públicos - CAlDO? deverá promover, de oãcia, a inscrição, a 
alteração ou a baixa, quando os pessoas tísicas, colar ou nem eslabetecimenla fixo, e os 
pcssoasjsseídicax, de direita público eu privado, titulares de equipamentos. de veículos, 
de utensílios rum de qumaisqaerommtms objetos, desde que, localizados e instalados, estejoom 
mnmpnndo ou permaneçani anseio de áreas, de vias ode logradouros públicos: 

- após a data de inicio de sua localização, instalação, ocupação 051 pcnsaanància, não 
promoverem o inscrição do neo da equipamento. veículo, utensílio ou qualquer amarra 
objomo no Cadastra de Ocupação mdc Prnnoaéncia na Soto de Logeadoamnos Públicos - 
CADOP: 

II - utró, lO (dez) dias, comutados da dato de alteração ou debaixo, 1180 infonmuarenu. ao 
Cadastro de Ocupação e de Permamitiumciu tua Solo de Logradouros Públicos - CADOl', 
qualquer alteração ou boina ocorrida no rqaipumemrtn, ou veicutbo, vis muleexitio um em 
qualquer outro objeta, cama dimensões. modalidade, localização, ocupaçào. perma-
oómaeiu o netiradu; 

III - após lO (der) dias, contados da data de lox'ealnmra do Ti - Temo de Intimação, não 
exibirem ex documentos necessários à atualização dsdastrul e nem prestarem Ondas os 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal: 

IV - não franquearem, de imediato, à AI' - Autoridade Fiscal, devidameumle apresentada 
e credenciada, o acesso aos eqeliparneetos, aos x'ricuulos, aos amaensítinn riu a qsmam,quer 
entres objetos, para verificação fiscal. 

Art, 315. No ato da inscrição, serão identificados doer limita nuuaneraçàa 
padrão, seqüencial e própria, chamada ICOP - Inscrição Cadastrul de Ocupação e de 
Permasõoeia nu Solo de Logradouros Públicos, canudo eu FIC-CADOP - Ficha de 
Inscrição no Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Lugrodnulros Públicos 
- CADOP, os equiposuenbos, os xetcsilox, os mstoasilins rum quaisquer Outros objetos, 
desde que, localizados e instalados, estejam ocupando an premnonrçams, no solo de órcox, 
de vias e de logradouros publicas. 
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Seção V 	 1— for-so-ã em petição assinada e discriminará, cnn letra legível, o enjoe, a profissão 
Homologação 	 e o endereço de seu entoe: 

- 	 Arl. 396. A Autoridade Fiscal, tomando conhecimento da atividade exercida II - deverá estar acompanhada de pravas ou indicará as elementos desta e meacia-
pelo cantribeinte. analisando a antecipação de rccolhitasrnlos sem prévio realce da nutri as meias ou as circaostàncion em meão das quais se tomou conhecida a 
sujeito ative, hoinologará ou não os auiolençamenias vai lançamentos rapoatãoeox 	infração; 
utrilttildaS eis sujeito passivo. 

III - não será admitida quando o autor tenha sido sócio, diretor, preposto ou 
§ r - O pagamento antecipado pela contribuinte extingue is ceédito, sob empregado do contribuinte, quando relativa a falar anteriores à dato em que sentiam 

condição resotatória da ulterior homologação do lançamento. 	 perdido essa qualidade; 

§ 2 - Não influem sabre a obrigação tributário quaisquer atas anteriores à 	IV - deserá ser recebida pelo Secretário, responsável pela área fozcndária, que 
homologação, praticados pelo sujeite passiva ou por lrrceiio. visando à eslilição total 	dctemiiaará iaiediatossrnte o diligência 011 inspeção para verificar a veracidnde e, 
ou parcial do crédito. 	 conforme coobcr, intimará ou adulará o infrator nua arquivará se demonstrada a alia 

inaprocedáncia. 
§ Y - Tois atos serão, porém, consideradas lo apuração do toldo perveo- 

lIma devido e, sendo o coso, no imposição de penalidade, ali nau graduação. 	 Seção XI 
Autos e Termos de Fiscalização 

§ 4"- O proceda homologação será dei (cinco) anos, a cantor da ocorrência 
do fulo gerador; expirado esse prazo seio que a Fazenda Pública Municipal ar te,sho 	Art. 404. Quanto aos Autos e Termas de Fiscalização; 
pronaincuado, considera-no homologado o lançamento e definitivamente extinta o 

credita, salva ar comprovado a ocorrência de dolo, fraude ou sinsutução. 	 1 - serão impressos e numerados, de forma destacável, em 03 (três) suas; 

tipogmãcnaueate em tutomsária próprio: 
ou eletronicamente coa formulário contínuo. 

Art. 397. A Autoridade Fiscal, nesilioda 1,0v força policial, inspecionará o 11 - conterão, entro outros, os seguintes elementos: 
sujeIto passivo que: 

a) u qualificação do cantribainte; 
- upe0500lar indicio de omissão de receito; ai) alume ou razão social: 

a.)) domicilie tributário; 
II - tiver praticado sonegação fiscal: aS) atividade rcailàmico: 

ad) súmeru de inscrição no cadastro, seu tiver. 
111 - houver cometido urinar contra a ordem tributária; 

Is) e moinraso da lasratnra; 

IV.. opuser ou criar obstáculo à ecationção de ditigémscia na plantão fiscal. latI local: 
b.2) data; 

Art. 398, /s Autoridade Fiscal, auxiliada por força policial. examinará e 1,3) hora. 

apreenderá mercadorias, livras, arquive,, documentos, papéis e efeitos comerciais ou 
fiscais dos comerciantes, industriais, produtores e prestadores de serviço, que consti- e) a formalização do procedimento: 

saiam prosa material de indicio de omissão de receita, sonegação fiscal ou crime contra ei) ralice e asaunnimmru da Autoridade incenmbudo da ação fiscal e do responsável, 
o ordem tributário, representante ali preposto do sujeito passivo: 

e.)) cnalmeroç3o de quaisquer faias e circalnstàocias que possam endurecer a 

,fçmta I'Il ocorrência. 

Interdição III -sempre qair couber, farão referencio aos docuaicatos de fiscalização, direta ali 

Art. 399. A Autoridade Fiscal, auxiliada por força policial, interditará e, indiretamente, relacionados com o procedimento adotado: 

local ande será exercida atividade em caráter provisório, sem que e contribuinte tenho IS - se o responsável, representante na seu prcpoxto, não poder ou não quiser efctondn o pagoalento antecipado do imposto esliniudo 
assinri-los, fae-se.ó menção dessa circaanxlãucia: 

Parágrafo único. A liberação puro o exercício da atix'idade somente ocor- . 	- 	. V - o asotuaatsira aao constituí fomtalmdnde essencial às suor validades, 1100 implico 
ccii após sanada, na alma plenitude, a irregularidade contenda. 

- confissão ou eooeoedãttcia, ansi a recusa determinará ali ogmx'aeá a pena: 

Seção 5111 	 vi - as omissões 011 incorreções não acarretarão nulidades, desde que do procedi- 
Levantamento 	 meilno canstom clementus nrees.,ários ..suficientes para a identificação dos fatos: 

Art, 400, A Autoridade Fiscal levantará dados do sujeito passivo. com  o VI] - nos caso, especificas do Auto de Infração e Termo de Intimação - AlTt edo 
illtuilO de: 	 Auto de Apreenxão - APRE, é condição necessária e suficiente para ilsocoivêscio 

ou nulidade, a determinação da infração e do infrator. 
- elaborar trbitraelsllto; 

Seção S'l 
Ino}lrgãO 

VIII - serão lavrado,, cumulativamente, quando couber, por Autoridade Fiscal, 
II - operar extimativa: 	 com precisão e clareza, nem entrelinha,, emendas eu rasuras: 

III - proceder homoloçaçãu. pessoalmente, sempre que possivel, mediante entrega de cópia eu contribuinte 
responsável, semi reprcxrusiaoir ou preposto, contra recibo datado na original ali, na 

Seção IX cano de recusa, certificado pela Agente encarregado da procedimento; 
Plantão por caris, oeomopaotlada de cópia e coo, aviso de recebimento (AR) datado e 

firmado peto destinatário ou otguéni de seln domicílio; 
Art. 401. A Autoridade Fiscal, mediante plantão, adotará a aptsroção ali e) por edital, com prazo de 30 (ttinta) dias, quando renlultorcuo iasproflcuos varonias 

verificação diário no própria local da atividade, durante determinado período, quando; referidas nos alíneas "a" r "b" deste inciso, ou for desconhecido o domicílio 
tributário do contribuinte. 

- Iloulver dúvida nobre a exatidão do que será levantado 011 for declarado para os 
efeitos dos tu'ibutos municipais; IX - prexsmmensi-ve lavrados, quando; 

II - o canlribaooir estiver sujeito a regime especial de fiscalização. pessoalmente, na dota do recibo unido certificação; 
por caras, lia data de recepção do coniprovonte de entrego. e se esta for omitido. 

Seção X 30 (trinta) dias após a doto de entregado carta no correio: 
keprrnerrsução e) por edital. 110 lemio da prova indicada, contado esta da data de afixação ou de 

publicação. 
Art. 402, A Alutoridade Fiscal ou qualquer pessoa, quando não competente 

pana lavrar Aaito e Terseo do Fiscalização, poderá representar contra todo ação ou X - uma soe lavrados. será a Autoridade Fiscal o prazo. obrigatório o improrrogá- 
oueitsão contrária às disposições da Legisloção Tributária ou de outras leis ou regula- vel, de 48 (quarenta e oito) horas, poro eetregá-lo a registra. 
dedos fiscais. 

Ari. 405. É o inxtssmmenta trget ufitinado pela Autoridade fiscal rara o 
Art, 403. A representação: 	 objetivo de formalizar:  

e, havendo, o FlC.CAMOB - Ficha do Inscrição na Cadastro Mobiliário, fomerida 
Baixa Cadastral de Ocupação e de Permanência nu Solo de Logradouros Públicas 
- parafinado inscriçãn, o BIA-CADOP - 

I3oteuim de Inscrição, de Atlemção ode dente ao registro o ao controle no Cadastro de OcaupaçOn e de Prmtanénçia co Solo de 
Logrndaalmu Públicos - CADOP: 

Parágrafo único. A numeração padrão, srqitoncial o própria, cunexpo 

pelo órgão responsável peto Cadastro Mobiliário - CAMOB; 	
- deverá, obrigatoriamente, ser afixado no equipamento, tio veículo, ao atensihio ao 

em qualquer outro objeto: 11 - para fins de aliomçõo, o BIA-CADOP - Boletim de Inscrição. de Alteração e 
de Baixa Cadasteol de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouro, Públi-  

II - poderá ser reproduzida no equipam0010, rru ve(rulo, ou utensílio as era qualquer cos 0, havendo eu FIC-CAOOP - 
Fichado Inscrição ao Cadastro de Ocupação e de outra objeta através de pintura, de adesivo ou de autocolante, ou, carolo de equipa- Pzrmummêneia no Solo de Logradouros Públicos: 	

mentos. ute veículos, de utensílios ou de quaisquer outros objetos ousas, poderá ser 1H - para fins de boina, o BIA-CADOP -
Boletim do Inscrição, de Alteração e de incorporado ao eqaipamento, ao veiculo. ou utensílio ou o qualquer outro objeta como 

Baixa Coslaxtrol de Ocupação e de Pemnaiiãncia ala Selo de Logradouros Públicos sendo parte ieirgranue, devendo, era qualquer hipótese, apresentar condições análogas e, hos'rirdo e o FtC-CADOP - 
Ficha de Inscrição ou Cadastra de Ocupação e de ás do próprio equipamento, veiculo, utensílio ou qualquer outro abjeto, no tocante à Permanência no Solo de Logradouros Públicos: 	

resistência e à dorabitídndr; 
Os campox, as dados cnn iimforoeaçãen do BIA-CADOP - B010tiun 

de toterição, de Alteração r de Baixa Cadastral de Ocupação e de Permanência no III - destra estar em posição destacada, em relação as outros mensagens que, por 

Solo de Logradouros Públicas serão os campos, os dados e as informações do 	
s'emmlnra, ces'entumcaa a sua simperticie, 

Cadastro de Ocupação e de Pcrmonêocia no Solo de Logradouros Públicos - IV - deverá oferecer condições perfeitas de legibilidade 
CADOP. 

Seçso X 
O BIA-CADOP - Boletim de Inscrição, de Atiomaçan c de Baixa 	 Atualização do Cadastral Fiscal 

Cadastral de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos e o 
PIC-CADOP - Ficha de Inscrição no Cadastro de OcopaçOo e de Permanência co 	Art. 316. A Alualizoção do Cadastro Fiscal cmsnuprerndc a nooneoção do 
Solo drLogrudousoxPúblicnx xeaão inxàtimidosauravés de Porlariapelo responsável COFISC - Comissàmr Fisco-Fozendària de Análise o do As'utiação dos Elementos 
pelo Aduiti-nixtração da Fazenda Pública Municipal. 	 Causadores da Desatmmalizaçãn Cadastra]. 
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II - será indeferida qtibndo tisanifestamenie inepta ou a porte for ilegítima. ferrado, 	§ r- Só será dada Certidão de atos opinativos quando os mesmos forem 
entretanto, vedado ii repartição recusar o seu recebimento; 	 indicados expressamente, nos atos decisórios, censo stts fundamento. 

III - não poderá reunir matéria referente a tributos diversos, bem conto impugnação ou 	§ V - Quando a finalidade do Certidão for instruir processo judicial. 
recurso relativo anais de uns lançamento, decisão, Sujeito Passivo no Atiro de Infração 	mencionar-se-á n direito em questão e fornecer-se-ão dados suficientes para 
r Termo de Intimação, 	 identificar a ação. 

a) visíveis de áreas, dos-iate de logrudosirus públicos; 
h) de acesso ao público. 

§ I - A mtssmcraçàn padsãa, seqüencial e própria, correspondente ao 
registro coa coatmole rio Cadastro de Anúncio - CADAN: 

- deverá, obrigatoriamemsae, ser alisada tio veiculo de divulgação 

Art. 294. As pessoas 0sieau, com ou nem estabelecimento fuso, eta pessous 
jurídicas, de direito pública vii privado, titulares de veículos de transporte de passageiro, 
lerão os seguintes prazos: 

- para promover a inscrição do veiculo de transporte de passageiro no Cadastro de 
Veículo da Transporte de Passageiro - CAVET, de até lO (dez) dias antes da data de 
iniciada soa circulação: 

Seção V 
Instauração 

Art. 412. O Pcouassa Administrativo Tributário será instausudo Isca; 

- petição do contribuinte. responsável ais seu preposto, reclamando contra lançamento 
de tributo ou ato administrativo dele decorrente; 

Art. 413.0 servidor que instaurar o processo: 

1— receberá o documentação; 

li— certificará a dolo de recebimento; 

III - 000terarú e rubricará as folhas dos asilos; 

IV - o encaminhará para a devida instrução. 

Seção VI 
Instrução 

Art, 414. A asisaridude qmmo instruir o processo: 

- solicitará infomtaçõcs e pareceres; 

LI - deferirá eu indeferirá provas requeridos: 

III - numerará e rubricará os folhas apensadas; 

IV - mandará cientificar os interessados, quando for o coso; 

V - abrirá prazo para recurso. 

Seção VII 
Nnlislaslea 

Art. 410. São nulos: 

1—as Atos Fiscais praticados e os Asstas e Termos de Fiscalização lavrados por pessoa 
que não seja Autoridade Fiscal; 

II - os aios executados e as decisões preferidas por autoridade incompetente, afio 
fundomneniados ou que itoptiqiscin pretensão ou prejuízo do direito de defeso. 

Parágrafo mim. A asilidndr do asa não alcança os atua posteriores, salvo 
quando dele decorram ou de1,endasss. 

Art. 416. A nulidade será declarada pelo autoridade competente para 
praticar nato, os, julgar a sua legitimidade. 

Parágrafa únicn. Na drvloroção de nulidade. n uu5oridade dirá os aios 
alcançados e determinará as providências necessárias ao prosseguimento asi â solução 
du psuvassv. 

Seção VIII 
Disposições Diversas 

Art. 417. O processo será organizado em urdem cronológica e terá voas 
folhas isumeradas e mnbricndav. 

Art. 418. É facultado do Sujeito Passivo nau quem o represente, sempre 
que necessário, ser vista dos processas em que for parte. 

Art. 419. Os documentas apresentadas pela puxe poderão ser reslituidos. em 
qtsslqtser fase da processo, desde que não haja prejsaznpum a solução deste, exigindo-se 

substituição por cópias autenticados. 

Art. 420. Pode o interessado, eu, quaisquer fuso do processo em que seja 
parte, pedir certidão das pecas relativas aos atos decisórivs. utilizando-se, sempre que 
possível, de sistemas eepeogróScos, caiu autenticação por fsincionáriv Isabilisado. 

§ 1 - Da cenidão constará, expressomssense, se a decisão transitou ou não etss 
julgado na via adnministrativa. 

Art. 421. Os interessados podem apresentar suas pusições e os 
documentos que os instruirem em duas vias. a fim de que a segunda lhes seja 
devolvida devidamente autenticada pela reporsição, valendo cama prova de 
entsngo. 

CAPÍTULO III 
PROCESSO CONTENCIOSO FISCAl, 

Parágrafo único. O pagamento de Auto de Infração a Termo de 
mutuação osso pedido de purcelatnrnto imporia reconhecimento da divida, pondo 
fimts ao litígio. 

Seção II 
Defesa 

Art. 423. A defesa que versar sabre pane da exigência implicará 
puguntensu de pune não-inspagnada. 

Parágrafo único. Não veado efetuado o pagamento. no prazo estabe-
lecido, da pane nãoimpugmsnda. será promovida a utiu cobrança. dosando, sara 
aula, sue instaurada outro processa com elementos indispensáveis à sua imistosmçãa. 

Seção 111 
Cnnlenlaçfla 

ArI, 424, Apresentada a defesa, u processo será encaminhado à 
Autoridade Fiscnl, responsável pelo procedimento, nu seu substituto, pare que 
ofereço comtleslação. 

§ 1 - Na contestação, a Autoridade Fiscal alegará a matéria que 
entender útil, indicando ou requerendo as provas que pretende pcodtszir, juntando 
desde logo as que constarem da daesmtsienlo. 

§ 2 - Não se adnmitirá prosa fundada em depoimento pessoal de 
fumucianáriu municipal os representante da Fazenda Pública Municipal. 

seção IV 
Competência 

Arã, 425, São causpelenmrs paeujulgar os esfera administrativa: 

1 — em primeira instância. e Responsável pela Fazenda Pública Municipal: 

II - csn segunda instância, o Conselho Municipal de Contribuintes. 

Seção V 
jnlgnmcnlu em Primeira Instância 

Art, 426. Elaborada a cositaslaçio, o processo será remetida ao 
Responsável pela Fazenda Pública Municipal. 

ArI. 427, A autoridade julgadora não Suará adstrita às alegações das 
partes, devendo julgar de acordo cum sua eomnvicçãu, em face das provas 
produzidos no processo. 

Art. 428, Se entender necessárias, o Responsável pela Fazenda Pública 
Municipal determinará, de oficio ou a requerimento do sujeito pasais'o, a realização 
de diligências, inclusive perícias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou 
impraticáveis. 

Parágrafo mica. O sujeito passivo apresentará os pontos de discar-
dáncia e as razões e provas que tiver e indicará, no casa de pariria, u numa a 
endereçado scsi perito. 

Art. 429, Se deferido o pedida de perícia, a autoridade julgadora do 
primeira instância designará servidor para, conto penso da fazenda, proceder, 
jsunsuvsrnsa coto o perito do sujeito passivo, ao exame do requerido. 

§ I"- Se as cosvlovãcs dos peritos forem divergentes. prevalecerá o que 
coincidir catita cantar impugnado. 

§ 2 - Não lsavcudn coincidência, a autoridade julgadora designará 
aosro servidor pana desempatar. 

- coletivo de passageiro; 

II - individual de passageiro, cama sáni e transporta caco 

Parágrafo Uaiao - Não poderão utilizar o cadastro de s'eicalos de 
transporte de passageiros - CAVIiT, os veículos utilizados no transporte alterna-
tivon e irregular. 

Art. 292, As pessoas físicas, cote ou seta cslabelaeivaeaia lisa, e no pe 
suas jurídicas, de direito público ou privado, titulares de calculas de transporte de 
passageira, aãa obrigadas: 

- a promover a inscrição da veicula de transporte de passageiro no Cadastro de 
Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET; 

II - a informar, ao Cadastro da Veículo de Transporte do Passageiro - CAVET, 
qualquer elueraçãe e baixa ocorrida ao n'cicala de transporte de passageiro, catita 
refarmu, restauração a retirada de virvulaçisa; 

III -a exibiremos doaamumsrutos necessários à atualização cadastral e prestar sodas 
as informações solicitadas pala AF - Autoridade Fiscal; 

IV - a frauqurarensens. õ AF - Autoridade Fiscal. devidausessse apresentado a 
arrdcnciuda, as dependências da veiculo de transporte de pusnageim, puro vistoria 
fiscal. 

ArI. 293. No Cadastro de Veiculo de Transporte de Passageiro - 
CAVET, as titulares de veicules de transporte de passageiro deterão apresentar: 

- para fias de inscrição, a BIA-CAVET - Boletim de Inscrição, de Alteração e de 
I3aiuu Cadastral de Veículo de Transporte de Passageiro e, batendo, a FtC-
CAMOB - Ficha do Inscrição nu Cadastro Mobiliário. fornecida pelo órgão resputa 
uiveI peta Cadastre Mobiliário - CAMOB; 

II - para fins de alteração, o BIA-CAVET - Boletim de Inscrição, de Alteração e 
de Baixa Cadostrat de Veiculo de Transporte de Passageiro e a PIC-CAVET - Ficha 
de Inscrição na Cadastrado Veiculo de Transporte de Passageiro; 

III - para fins de baixa, u BIA-CAVET - Boletim-de Inscrição, de Alteração e de 
Baixa Cadastral de Veiculo de Tr:tnspoae de Passageiro e a FIC-CAVET - Ficha 
de Inscriçõn na Cadastre do Veirulun de Transporte de Passageiro. 

§ P - Os campos, os dados e as informações da BIA-CAVET - 
Boletimde Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral de Veiculo de Transporia de 

Passageiro serão os campos, andados e as informações da Cadastro de Veiculo de 
Transporte de Passageiro - CAVET. 

§ 2 - O BIA-CAVET - Boletins da lascriçàe. de Alteração e de Buisu 
Cudestral de Veículo de Transporte de Passageiro e a FIC.CAVET - Fietua de 
Inscrição suo Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro serão instituirias 
através de l'mtrtano pala responsável ruIa Administração da Fazenda Pública 
Municipal.  

III - após til (dez) dias, contados de data de lavrarem da TI - Tamra de Iuuimuçãus, nãa 
exibirem as dacuusssentos necessários à etssatizaçào cadastra] e orua prensarem todas ao 
infemseçães solicitadas pele AF - Autoridade Fiscal; 

IV- vão fraaqumcarcm, de imediato, ii AF—Autoridade Fiscal, devidamente apresentada 
e credenciada, na dependências do veiculo de transporta da passageiro, para vistoria 
fiscal. 

Arit. 296. As pessoas fisicas, cons estabeleciutetuto fuso, e un gramas jari-
dicas, de direita privuda, que exerçam atividades de assistência sóemriva, lubrificação. 
limpeza erevisão da máquinas, veículos, aparelhos o equipamentos, conserto. restaura-
ção, massutenmçãa e conversação de máquintas, veículos, molaras, elevadores ou do 
qualquer objeta, eecondicianumeata de motores, iuuuslataçOa e montagem de aparelhos. 
máquinas e equipamentos, prestadas ao ussuória final do sesviça, exclusivamente com 
material por ele fornecido e mensagem industrial, prestada ao usuária final do semviço, 
exclusivamente com material por ele fornecido. firam abrigadas a fonsecer, ao órgão 
responsável pelo Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET, até a 
último dia útil da mês subseqüente, o ralação de todas as pessoas (isicns, roun nus sem 
estabelecimento fluo, ede todas os pessoas jurídicas, de direita público ou privado, qume 
solicitaram serviços relacionados corri s'eícuslo de transporte da passageiro, umancia- 

- a oomsse, e razão social co endereço do solicitante; 

II - adusa, o objeta e a aurauterístira da solicitação 

Art. 297. Na ala da inscrição, serão identificadas com stntmn numeração 
padrão, seqüencial e própria, chemsda ICAV - Inscrição Cadastrel de Valvulada Tmotí  
pene da Passageiro, contida na FIC_CA\mET - Ficha de Inscrição no Cadastro de 
Veiculo de Transporte de Passageiro - CAVET. na veículos de transporte de passageiro, 
desde qssa em circulação ou em funcionamento oum, uemporeriamenta, retirados de cirefi 
[ação ou de fuunvioeumeato para eoasertut, reforma ou restauração: 

- coletivo de passageiro: 

II - individual do passageiro, cama táxi e transporte escalar. 

Parágrafo única. A numeração padrão, seqüencial e própria, carrespafl 
dente ao registre e ao controle no Cadastro de Veiculo da Transporte de Passageiro - 
CAVET: 

1— dever á. ubrigasoriumense, ser afixado no veículo de transporte de passageiro; 

II-. poderá ser reproduzida eu veícuuto de transporte de passageiro através de pintura, 
de adesivo onde antocalausle, ou, ira cano de veículos de transporte de passageiro cavos 
poderá ser incorporado na veiculo de transporte de passageiro como senda parte 
integrante, devendo, asa qualquer hipótese, apresentar condições análogas às do próprio 
velcalo de transporte de passageiro, no tocaste à resistência e à durabilidade: 

III - deverá estar ensu posição destacada, nus relação às outras mensagens que revestem 
nauta superfície; 

II - poderá ser reproduzida tia nnmúmmciu através de pintora, da adesisu ou da autQ II - para informar, ao Cadastro de Veiculo da Transporia de Passageiro - CAVET, 
cotaste, ou, tio case de ummáaaias mmns'as poderá ser incorporado ao umtdnciu coma qualquer alteração e baixa acorrida no veículo de transporte de passageiro, couro 
posse integrante deveu material e de vau comifecção, devendo, em qualquer hipútese, 	reformo, restauração a retirada de circulação, da até lO (dez) dias, contados da data da 
apresentar condições análogos às do próprio anúncio. no sacasse à resistência e õ 	alteração ou de baixa; 
durabilidade: 

III - para exibirem os documentos necessários â atualização cadastral aprestar todas as 
III - deverá estar em posição destacada, em relação la antros mensagens que 	iusfoommações solicitadas pala AF - Autoridade Fiscal, do até lO (dez) dias, contados da 
integram o seu conteúdo; 	 duma de lavretuen da Ti - Temo de Intimarão: 

IV - deverá oferecer condições perfeitos de legibilidade no vis-el do pedestre, 	lv - aura fruuqumaurensausm. à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada a 
menino à distância. 	 credenciada, as drpassdósscmns do veicula da seanspoule da passageiro, para vistoria 

fiscal. imediato. 
§ 2 - Os anúncios instaladas cm coberturas de edificações ou em locais 

fora do alcance visitei do pedestre, deverão, também, ler a numeração padrão, 	Art. 295, O órgão responsável peto Cadastro de Veiculo de Transporte ele 
seqüencial e própria, pems000nteutscate, na acesvu principal da cdificaçiia nado iussú 	Passageiro - CAVET deverá promover. de oficio, n imsvcrição, a alteração ou a baixa. 
seI ens que eslivcreai calocados e osantudo em posição visível para o público, de quando es pessoas fisicus, rum ao vem estabelecimento fixo, bem canto as pessoas 
forma destacada e separada de aatras iasseuuomcasas de camssumnscaçãa visual, eu'efl jurídicas, de direito público ou privado, titulares de veículos de tsunspdrte de passageira: 
Ismalmeute afluadus no local. 

- após a dota de inicio de sua circulação, são promoverem a inscrição do seu veículo 
seção 5'I 	 de transporte de passageiro no Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - 

Cadastro tIo Veículo da Transporte de Passageira 	 CAVET; 

ArI. 291.0 Cadastre da Veicmmlo de Tramms1serte de Passageiro - CAVET 	II - após lã (dez) dias, contados da dato de alteração ou de baixo, não infomsarcuss, ao 
compreende, os veículos de srauusparte da passageim, dasslz que cem circulação na Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET, qualquer alteração ou 
em funcionamento au, temporariamente, retiradas de circulação ais de frumitirmun.11 baixa ocorrida ao veículo de transporte de passageiro, castro eefurrnmu, ceutasuroçàa ou 
la pura conserta, reforma ou restauração: 	 retirada da circulação; 

II - Atitude Infração e Termo do tistimução. 	 Seção 1 
Litígio Tributário 

Parágrafo Uniro - A instauração do Processa Administrativo Tributário, 
reclamando contra lançamento de tributas ou ato administrativo dele decorense, apertas 	Art. 422. O litígio tributário considere-no instaurada caiu a apersen- 
será aceito mediante depósito prévio de 50% (ciqüensn par cento) do valor reclamado, 	loção, pelo postulante, de i,tspognação de exigência. 



IV - não produzirá qualquer afoito e será indeferida de plano, pelo Procuradoria, 	
1 1 -as práticos rri(eradattseotr observados pelas autoridades administrativas: 

quando: 

ir) são observar es requisitos esisbelccidos para astro petição; 
fortssulada depois de iniciado procedimento fiscal contra o contribuinte alt Ija srada 

Atuo de Infração e Termo de Intimação, ou notificação de lançamento, cujos fitado-
isentos se celaciaiseos catita osotária consultado; 

ntaeifesiasssrotr protelatóris; 
o fato houver sido objeto de decisão anterior, ainda não modificada, profetida em 

consulta ati litigio ctts qaio trelta sido parte o consultaste; 
a situação estiver disciplinada euss ato nontrativo, publicado antes de sala apresentação, 

definida ou declarado em disposição literal de lei ou caracterizada entoo crime ou 
contravenção psaot; 
1) são descrever, completa alt ouatãtttcstc. a hipótese aque se referir, ou não contiver 
os eleouauttos necessários à sua solução. 

IV - as convênios qtic o Município celebre ccitt as entidades da administração 
direta alt indireta, da União, Estada os Municípios. 

Art. 455. Somasse a lei pode estabelecer: 

- a iessitutiçãa. a cntinçãa. a ttrnjnração. a redação, o foto gerador, a base de 
cálculo eu aliqoato de tributas; 

II - ucoosinação, a dispensa ou  redução de penalidades para as ações alt omissões 
contrárias ascos dispositivos; 

111—as hipóteses de esctosão, suspensão a extinção de créditos tributarias e fi 

V - tima nez uprascitiada. produzirá as seguintes efeitos: 	 § r - Constitui mujoração ao redução de tributo a modificação de suo 
base de cálculo, que importe em tomá-lo mais ao mesas oneroso. 

a) suspende o corso do prazo paro pagamento do tributo eta relação ao fato cuissaltado; 
is) impede, aio a sdnnuno do prazo fixado nu resposta, o inicia de qualquer srocrdumunto 	§ 2'- Não constitui majoração de tributa a atualização monetária de soa 
fiscal drstinaulo à apuração de faltas relacionadas com a matéria. 	 base de cálculo 

§ r - A suspensão do prazo não produz efeitos relativamente as Inibam 
devido sobre as demais operações matizadas. 

§ 2 - iS consulta fuossulada sobre malária relativa ó obrigaçãn tributário 
principal, apresentada após apraza previsto para o pagamento da tributo a que se referir 
não elimina, se considerado este devido, a incidência dos acréscimos legou. 

Ari. 447. A Procuradoria da Fazendo Municipal, órgão encarregado de 
respondera consulta, caberá: 

- solicitar a cuaissàn de pareceras; 

II - baixar e processo eni diligEncia; 

Iii - proferir a resposta. 

Art. 440. Do resposta: 

CAPITULO II 
VIGÊNCIA 

Art. 456. Entram cor vigor: 

- na data da soa publicação, as portarias, as instruções, avisos, ordens de serviço 
outros atos enmsaiisos expedidos pelas autoridades administrativas; 

LI - 30 (trinta) dias após a data da sua publicação, os decisões das órgãos campo-
rentes das inssãncius administrativas: 

111—tia dota neles prevista, as cnnvéeios que e Matusicipia celebre cotis as entidades 
da administração direta ou indireta, do Uuuião. Estada ou Municípios; 

IV - tia primeiro dia do ruercicia segstituio àquele cnt que arara a sua publicação. 
as dispositivos do lei apto: 

- saberá recurso. volaitttánio eu de oficio, ao Conselho Municipal do Contribuintes, 	a) instituem, majorem ou definem tocas hipóteses de incidência de tributos; 
quando a resposta for, rcspectts'aiuettte, contrária ou favorável ao sujeito passivo: 	b) extinguem ou reduzem isenções, não concedidos por prazo certo e nele em 

5

Cmisehhse Municipal de Cantrilsuintcs, não caberá Recarso Extraordinária ais fuitvel

çãadedeterminadas conduções, salvo se e lei dispuser de muuseisa mnis fas'o 

ArI, 449. A resposta definitiva dada á consulta turui efeito normativo e será 
adotada em circular espedida pela Secretária. responsável pela área fazetidánia. 

Ara. 490, Considern.sc deônitis'a a resposta proferidu: 

- pela Procuradoria da Fazenda Municipal. quando não houver recurso; 
11— pelo Conselho Municipal de Contribuintes, 

Seção li 
Procedimento Normativo 

Art. 491. A interpretação e a aplicação do legislação Tributário serão 
definidas rei instrução norosatisa a ser baixada pele Secretária, responsável pela área 
fazendáciã. 

Ara. 452, Os órgãos da administração fazendária, cia caso de dúvida quanto 
à interpretação e à aplicação da legislação tributária, deverão solicitar a instrução 
eoesnauii'a. 

Art. 453. As decisões de primeira irrsiáoria observarão ajurispeuidéocin do 
Conselho Municipal de Contribuintes estabelecida urstt Acóedão, 

LIVRO SEGUNDO 
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO 

TITULO 1 
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

CAPÍTULO 1 
NORMAS GERAIS 

Art. 454. Is legislação tributário municipal compreende as Leis, as Decretas 
e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos de 
competência municipal 

CAPITULO III 
APLICAÇÃO 

Art. 457. A legislação tributário aplica-se imediatamente nas fatos 
geradores futuros caos pendentes. 

Parágrafo única. Fatos geradores pendentes são aqueles que se inicia-
rara, mas ainda não ar completaram pela inexistência de todas os circnaatãeciou 
materiais necessárias e indispensáveis à produção de adie efeitos ou desde que se 
não teelietu eoesuituida a situaçãojuódica em que eles assentam. 

Are. 458. A lei aplica-se ao ata ou fato pretérito: 

1— em qualquer caso, quando soja expressamente itsiorpeesativa, excluido aplicação 
de penalidade i infração dos dispositivos interpretados; 

II - tratando-se de ato não definitivamente sugada: 

a) quando deixe de defini-lo corso infração: 
Is) quando deixe de tratá-la rosno contrário a qualquer enigãsscia de ação na ami$ 
são, desde que não tenha sido fraudulenta anão tenha implicado falta de pagamento 
de tributo; 
e) quando lhe comine penalidade menos severa que a presida na lei vigente un 
tempo da tributo; 

Parágrafo única. Lei interpretativo é aquela que interpreta outra, no 
sentida de endurecer e suprir as nuns obscuridades e ambigüidades, aclamado as 
susas dúvidas. 

CAPITULO IV 
INTERrRETAÇÂO 

Art. 459, Na asixênciu de disposição cspxessu, o autoridade cetupetrete 
para aplicara legislação tributário sitilizani nuicossivanseate, na ardem indicado: 

Informativo T!!  São 	 rPedro 1E23 14 F Novembro TFIJII Err Novembro f1rrZIii Informativo delT  São 1Pedro da  Aldeia rT'P. 
1) a descrição do fato oJeto da consulta, Parágrafo único. São normas complementares das Leis e Decretos: Vil - os registres pdblicos, cartorários e notariais, 

se versa sobre hipótese em relação à qual já ocorreu o falo gerador da obrigação 
a FIC-CASAN - Fichado Inscrição ssn Cadastro Sanitário o. huvcttdo. o ~lamento

g) do registra no órgão de classe; 
tributário e, em caso positivo, o soa data. 1 - os portarias, as instruções, avisos, ordens de serviço C Outros atos normativos Parágrafo única As pessoas físicas, com ou sem estabelecimento fixa, 

- expedidos pelas aittortdadrs adntottstrotts'os, bem conto as pessoas juridicos, de direita público ou privado, terão as sons atiri- § r- Os campos. os dados e as informações do BIA-CASAN - Balclim de III - formulada por procurador,  deverá estar acompanhada do respectivo  tasteti-elesto 
de mandato, dados identificadas segundo os CAESs - Códigos de Atividades Económicas e Inscrição. de Alteração e de Boina Cadostral Sanitário scrão os campos. os dados e na 

li—as dcctsães das drgãos componentes das instâncias administrativas; Sociais, conforme anexa especifico própria. informações do Cadastro Sanitário —CASAN. 

Seção IV 
Cadastro Sanitário 

Art. 275. O Cadastro Sanitário - CASAN compreenda, desde que. 
localizados, instalados ou em funcionamento, estejam relacionados com fabricação. 
produção, manipulação. acondicionamento, conservação, dcpàsito, aroraze-
romensa, transporte, distribuição, venda ou cnursama de alimentos, bem como 
atividades pertiumntttes à higiene páblica: 

- es estabelecimentos comerciais, industriais, produtores e prestadores de ser- 

II - os profissionais autónomos com estabelecimento O 

- para fins de inscrição: 

os estabelecimentos comerciais, industriais, produtores e prestadores de serviços 
deverão apresentar o BIA-CASAN - Boletim de Inscrição, de Alteração ode Baixa 
Cadastra] Sanitário r, lmes'endo, a contraio asia estuituto social, o CNPJ - Cadastro 
Nacional de Pessoas iusridicax co inscrição estadual; 

os profissionais auulónoinos, com estabelecimento fluo, deverão apresentar o 
BIA-CASAN - I3nlemiuum de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadosmrol Sueisánio 
e, havendo, o registra se órgão de classe, o CPF - Cadastro de Pessoas Fisicusa eu 
CI - Cortrira de Identidade; 

II -para fies da alteração: 

os estabelecimentos comerciais, industriais, produtores o prestadores de scrviços 
deverão apresentar o BIA-CASAN - Boletim do Inscrição, da Alteração  do Baixa 
Cadastral Sanitário, o FIC-CASAN - Fichu de Inscrição no Cadastro Sanitário e, 
havendo, a alteração contratual ou a alteração estatutária, a alteração do CNI'J - 
Cadastro Nacional do Pessoas Jumridieas e a alteração au inscrição estadual; 

os profissionais aulósmamas, com estabelecimento fino, dex'crãu apresentar a 
BIA-CASAN - Boletim do Inscrição. de Alteração edo Boina Cadastral Sanitário, 
a FIC-CASAN - Ficha de Inscrição no Cadastro Sanitário e, hau'emsdo, a alteração 
do registro no órgão de classe; 

III - pneu fins  de baixa: 

ai os estabelecimentos comerciais, industriais e ptvdutunes upseseamun e EIA-
CASAN - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Sanitário, 
FIC-CASAN - Ficha de Inscrição no Cadastro Sanitário e, havendo, o distraio 
social na a baixa estatutária, o caumeelatusesto do CNN - Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas e abaixa ou inscrição estadual; 
b) os esuabelecitnon(os presmadnres de serviços deverão apresentar, além do BIA-
CASAN - Boletim de Inscrição, de Altcrusçàe e de Baixa Cadastral Sanitário, 
FIC-CASAN - Ficha de Inscrição suo Cadastro Sanitário o, baseado, do distraio 
social 00 da baixa estatutário, do cancolnuruento do CNP - Cadastro Nacional de 
Pessoas Jutridicas e da baixa au inscrição estadual, a OOC - Documentação Fiscal 
não utilizada; 
e) os profissionais autônomos, com estabelecimento fixo. deverão apresentar a 
BIA-CASAN - Boletim de Inscrição. de Alteração edo Baixo Cadasural Sanitário. 

§ 2 - O BIA-CASAN - Boletim de Inscrição. de Alteração e de Baixa 
Cadastral Sanitário e o FIC-CASAN - Ficha de Inscrição no Cadastro Sanitário serão 
instituidos através de Portaria pelo responsável pela Administração da Fazenda Pública 
Municipsl. 

Ari, 278. Au pessoas físicas, caia estabelecimento fixo, e os pessoas jutri-
dicas, de direito público ou privado, desde que estejam relacionadas com fabricação, 
produção, manipulação, acondicionamento, caosen'nção, depósito, annnzeoausueato, 
transporte, distribuição, venda eu consunio de alimentos, bem camisa atividades peci-
acatou à higiene público, terão os seguintes prazos: 

- para prnmos'er a soa inscrição no Cadastro Sanitário - CASAN, de até lã (dez) dias 
antes da data de inicio de atividade; 

IV - para frnoqaeoromnm, á IsP - Autoridade Fiscal, devidamente apresentado e 
crodeaciadu, as depeuudésciss do local onde estão sendo exercidos as atividades ecouuã-
sulcar num sociais para diligémucia fiscal, imediato. 

Art. 279, O órgão responsável pelo Cadastro Sanitário - CASAN deverá 
promover, de oficio, a inxcoiçãa, n aliesoção nua baixa, quando os pessoas fixicus, com 
estnbelecimeuuto fino, e as pessoas juiridicus, de direito público ouu privado, desde que 
estejam relacionadas com fabricação, produção, manipulação, acondicionamento, 
eommsenaçào, depósito, anusazeusanuento, transporte, distribuição, senda ou consumo de 
alimentos, bem ensino auividades pertinentes õ higiene pública: 

- após o data do inicio do atividade, não proummoverenu a seu inscrição no Cadastro 
Sanitário - CASAN; 

II - após lO (dez) dias, comutadas da dolo de alteração mi do baixa, de fusão, de 
incorporação, decisão ode extinção, não informarem, nus Cadastro Sanitário —CASAN, 
a suma alteração, como de nome onde razão social, de endereço, de atividade, de suem, 
de responsabilidade de sócio, de fuusão, de incorporação, de cisão, de extinção e do 
baixa: 

LII - após lO (dez) dias, contados do datado lavralure do TI - Termo de Intimação. uuãa 
exibirem os documentos necessários à atualização cadastral ancas prestarem todas au 
informações solicitadas Isolo AF - Autoridade Fiscal; 

IV - não franquearem, á AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada o eco-
denciodu, as dopcndáacias do local ondeestão sendo exercidas as ativiulados oconãmicos 
ou sociais para diligência fiscal. 

Art. 280, Os registros públicos, cartorários e nntaeiuiv, bem como as oxsn-
nações, os sindicatos, xx entidades eos órgãos de classe, ficam obrigados a fornecer, co 
órgão responsável pelo Cadastro Sanitário - CASAN, até o último dia útil do mês 
subseqüente, a relação de modas as pessoas físicas, com estabelecimento fixo, e as 
pessoas juuridicas, de direito público ou privado, desde que estejam relacionadas com 
fabricação, produção, sansupumloção, acordiciosamento, conservação, depósito, 0000zc-
nomneuuuo, transporte, dmnuribumução, vendo ou coosmusumo de alimentos, bem como ativi-
dades pertinentes á higiene pública, que solicitaram inscrição, alteração ou baixa de 
registro, mencionando: 

- o nome, a razão social 0-adereço da solicitante; 

II -a datara objeta da solicitação. 

Art. 201. As delegados, as amuumsnizadas. as peonivsionáóas e as conce5 
sionánias de serviços públicos de energia elétrica, de tolccomnumnicaçães, de guri, de águia 
e de engate, ficam obrigadas o fornecer, ao órgão responsável pela Cadastro Sanitário 
- CASAN. até o último dia útil do mês smmhseqlhonue, o relação de Iodos as pessoas 
fluiras, com estabelecimento fluo, cnn pessoas jurídicas, de direita público ou privado, 
desde que exmutjaau relacionadas com fabricação, produção, manipulação, neondi-
cioramenra, conservação, depósito, amunzossamemuta, transporto, distribuição. venda num 
consumo do alimanuos, bom como atividades pertinentes á híginsue pública, que solici-
taram itmsuúçàn, alteração nus boina de serviço. mencionando: 

1—o nome, a razão, social e o endereço do nohicisumute; 

ArI. 276. As pessoas fumas, coou extabelecinsenuo fixo, e as pessoas 	II - pura informar, ao Cadastro Sanitário - CASAN, qusalqoer alienação num baixa, cama 
juuridicas, de direito público 011 poisado, desde que esuejaumu .]acionadas como l'abrj de como ou de razão social, de csdeeeço. de atividade, de sócio, do rospassalsilidado do 
cação, produção, manipulação, acondicionamento, cnnuen'açlo, depósito, unouze- 	súcia, de faisão, de incorporação, de cisão e de extinção, de até lã (dez) dias. contadas 
ousurento, mrasspurue, distribuição, senda ou consumo de alimentos, bem como da dotado alteração debaixo, tio fissão, de incorporação. de cisão ode extinção; 
atividades pertinentes à higiene pública, são obrigadas: 

111—pura exibimos os documentas necessárias à atualização cadastral e prestar ledas 
1— a promovera sua inscrição no Cadastro Sanitário - CASAN; 	 as informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal, de até lã (dez) dias. contados 

da datado lus'ratum do Ti - 1'eemo de Intimação; 
II - a infonsmar, ao Cadastro Sanitário - CASAN, qualquer alteração ou hnixa, 
causo de nome ma de razão social, de endereça, de atividade, de sócio, do respon-
sabilidade de sócio. de fusão, de incorporação, decisão edo extinção; 

III - a exibirem os doeuuauentos necessários ã atualização cadastral e prestar todas 
as iuforunaçães solicitadas Isola AP - Autoridade Fiscal: 

IV - a feamuquunumnrcm, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e 
credenciado, as dependências da local onde estão sendo exercidas as atividades 
ecautámicos ou sociais para diligdmmcie fiscal. 

Ara. 277. No Cadastro Sanitário - CASAN, desde que estejam rela-
cionados com fabricação, prodaçuo, omusipulaçãn, acondicionamento, cousservuçãn, 
depósito, ãnoaz000menmo, trauspunbe, distribuição, senda ou consumo de 
alimentos, bem coma atividades pertinentes à higiene pública: 



não-edificadas existentes e os que vierem s resultar de denmumbramcurtus das 
são-edificadas existentes: 

edificamion esisteustes e os que vienetu asco construidos: 
c de repartições públicas: 

de usutnrqainn e de fundações instituídas e nsamutidas pelo poder pública: 
de empresas públicas ode sociedades de economia mista: 
de delegadas, de autorizadas, de pemuinsinusárias e de concessionárias de serviços 

públicos; 
g) de registros públicos, cartorários e notariais: 

passagottu 	
II - o solo cuuuu a nata superfície; 

Ari. 262.0 proprietário do brio imttóvcl, o titular de seu domínio útil ou 
sou possuidor o qualquer tissulo. terão os seguintes prazos' 	 III - laudo quanto o luouttetrt incorporar permanentemente ao solo, de modo que se não 

possa retirar sem destruição, some modificação, sem fmlumra nu soto dano, inclusive 

- para promover a inscrição de seu bem imóvel. no Cadastro Imobiliário - engenhos industriais, tomes de tinhas de transmissão de corrgmn elétrica e torrou de 

CIMOS, de até 30 (trinta) dias. contados da data de expedição do documento hábil 	captação de xmnuus de celular. 

dosmmunrundcdnde deveu domínio útil ou de amuo nosso aammalnuuerlm'smla: 

- no folia de titulo de propriedade e da respectiva indicação, correspomudetate 
frente principal; 	 1— os brim imóveis: 
2—na impossibilidade de determinar 6 frente principal, que confira ao bem imóvel 
maior s'uloriooção; 

II - interno, será considerado o logradouro: 

o) do maneira geral, que lhe dá ucesse; 
b) de maneiro especifica, havendo mais de anui lagradoaro quue lhe dá acosso, que 
confira no bem imóvel amaine valorização; 

III - eo,vxda n,'vs .,nnvirt,-raulo o toaea4.u,,rn correspondente aservidão ,ie 

Srção 11 
Renpoonahilldudr dos Sucessores 

Art. 477. Os créditos tributários rotativos a impostos cujo falo gerador seja 
u propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, o bem assim os relativos a 
taxas pela prestação de serviços referentes a tais botas ou a contribuições de melhoria, 
sttb.eogom-se na pessoa dos respectivos adquirentes, valva quando conste tio titulo o 
provado sua quitação. 

Parágrafo única. Na coso de aeremntaçáo em hasta pública, a sub-rogação 
ocorre sobre o respectivo preço. 

Art. 478. São pessoalmente responsáveis: 

- o ndqauirentc ou remitente, peles tributos relatis-os aos bens adquiridas 011 remidos; 

tI - o sucessor a qualquer título co cúnjslge meeiro, pelos tributos devidos pelo de csljlls 
até a dota da partilho ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do 
quinhão, do legado ou da meação; 

III - o espólio, prior tributos devidos pelo de cujas até adota da abertura da secessão. 

ArI. 479. A pessoa jutidica de direita privado que resultar de fusão, tranã 
formação ou incorporação  de  outro ou cm outra é responsável  pelos tributos devidos até 
a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas. transformadas nu 
incorporadas. 

Parágrafo único. O disposto oeste Ali. 467, aplica-no aos casos da extinção 
do pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração do respectiva atividade seja 
continuada l°°  qualquer sócio rens000scettte, ou sou espólio, sob o mesma nu outro 
razão social nu sob Sova individual. 

Art. 480. A pessoa IlaIsIrut ou jurídico de direito privado que adquirir de 
ontm, por qualquer titulo. fundo do comércio ao estabelecimento comercial, industrial 
ao profissional e continuar a respectiva exploração, nabo mesma ou outra meão social 
ou sob firma nu nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ao 
estabelecimento adquirido. detidos até a data do ato: 

- integralmente, se  uliettanle cessar a exploração do comércio, indústria ou otividade: 
II - subsidiariamente como alienante, se este prosseguir no exploração Ou iniciar dentre 
de 6 (seis) meses, a contar da data da Alienação, sova atividade 110 mesmo 011 em entre 
rauun de comércio, indústria ou profissão. 

Seção III 
Responsabilidade do Terceiras 

Art. 481. Nos casos de impossibilidade de exigência do ctustpritnootn do 
obrigação principal pelo contribuinte, respnndoins solidariamente cont este nos atos ent 
que intervierem ou pct:tn omissões de que forrlo responsáveis: 

- os pais, pelos tributos devidos por seus filtras loeneecs: 

II - es luutores e curadores. pelos tributos devidos por seara tutelados ou xnratnladon: 

LII - os aittsanissrudores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes; 

Ib' - o iuuvotttariartto, pelos tributos devidos pelo espólio: 

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela manso falida ou polo 

VI - os tabetiães, escrivães e demais serventuários de oficio, pelos tributos devidos 
sobre as atas praticados por elos ou perante eles, em razão do seu oficio: 

VII - os sécios, no coso de liquidação do sociedade de pessoas. 

Parágrafo única. O disposto oeste Art. 469 só se aplico, em matéria do 
penalidades, às de caráter tttnmtdrio. 

Art. 484. A responsabilidade ai pessoal ao agente: 

- quanto ás infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, uals'o 
quando praticadas no exercício regular de administração, mandam, função, cargo 
na coaprego ou na camotpeim000to de nrdcttt expressa emitida por quero de direito; 

II —quanta ãs infrações rmcuja definiçàoodolo especifico do agente soja elementar; 

III - quanto ci infrações qato decorram direta e exclusivamente de dolo especifico: 

a) das pessoas referidas nesta Seção, centro aquelas por qoottt respondem: 
Is) dos mandatários, preposlos atl empregados, contra seus mandantes, peeportentes 
ou empregadores: 
e) dos diretores, gerentes ou representantes do pessoas juridicas de direito privado. 
contra estas. 

Art, 485. A responsabilidade é excluída pela dotuúttcin cspouutánrn da 
iofeação, acompanhada. se  for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros 
de mura os de depósito da impostánria arbitrada pela autoridade admisistrativs, 
quando o montante do tributo dependa de apuração. 

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada 
após o inicio do qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, 
relacionados como infração. 

CAPITULO VI 
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

Art. 486, 0v contribuintes na quaisquer responsáveis por tributos são 
obrigados a cttmtsprie nu determinações destas leis, dos leis subseqüentes de mesma 
natureza, bem corno dos atos nela previstos, estabelecidos curou finado facilitara 
lançamento, a fiscalização eu cobrança dou tributos. 

Parágrafo mico - Sonn projinzo do que vier a ser estabelecida de 
maneira especial, os contribuintes responsáveis por tributos estão obrigados: 

- a apresentar declarações e guias e a escriturar em livres próprios os fatos 
geradores da obrigação tributária. vogaundo as normas desta lei e dos respectivos 
regulamentos; 

11—a conservar e apresentar ao fisco, quando solicitado, qamulqaucr documento que, 
do alguns mudo se refira a usecuçõou uru situações que eomtstit000n fato gerador do 
obrigações tributárias ou que sirva coma comprovante da veracidade dos dados 
consignados ruo guias e documentos fiscais: 

III - n prestar. sempre que solicitados polar autoridades competentes, informações 
esclarecimentos que, ajuiza do fisco se refinam a fatos geradores de obrigações 

tributárias: 

IV - de modo geral, a facilitar, por todos os meios anca alcance, as tarefas de cada,, 
tromeuulo, lançamento, fiscalização e cobrança dos tributas devidos no erário 
municipal. 

TITULO III 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO E FISCAL 

CAPITULO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 487,0 crédito tributário, que é decorrente da obrigação princip:tl, 
regularmente constituída uoonontn ao modifica ou extinguir, ou teto suo exigibi. 
lidado suspensa ou excluída, nos casos persistas nesta lei, fora quais não podem soe 
dispensadas a sura efetivação ou as respectivos garantias, sob pena de responsa-
bilidade funcional. 

CAPÍTULO II 
CONSTITUIÇÃO 

Seção 1 
I.ançameato 

a) de nu000ira geral, relativo õ frente indicada no titulo de propriedade: 
Is) de auãociea especifica: 

II - para informar, ao Cadastro Imobiliário - CIMOB, qualquer alteração ou baixa 
lan situação do seu bem imóvel, como parcelamento, desmembramento, remem-
brumenro, fusão, demarcaçõn, divisão, ampliação, medição judicial defmnitis'a_ 
necooslmção, reforma ou qualquer narro neamnéncia que possa afetar o n'alor doses 
bem imóvel, de até 30 (trinta) dias, contados do dato de nus níleração na de sua 

III - para exibirem os doeumruuenton necessários ã atualização cadastral e prestar 
todas as infoxooções solicitadas pois AF - Autoridade Fiscal, de Até IS (dez) dias, 
contados da dotado lavratmtra do TI - Termo de Intimação; 

IV - para frunquearrmttem. à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e 
credenciada, as depcndéocios do bem imóvel para vistoria fiscal, imediato. 

Art. 263. O órgão responsável pelo Cadastro Imobiliário - CIMOS 
deverá promover, de oficio, a inscrição ou a alteração de bona imóvel, quando o 
proprietário de bem intaóvel, o titulam de semi domínio útil ett o voa ponsaridor 
qualquer título: 

- após 30 (trinta) dias, contados da dota do expedição do documenta hábil de 
prosriedadc, de domínio útil ou de posse a qtmnlqmtoe titulo, não promover a inscri-
ção, de sou bem imóvel, no Cadastro lnanhiliãrio — CIMOB: 

Ii - alsós 30 (trinta) dias, comutadas da data de alteração ou de ismcidãncia, ruão 
informar, ao Cadastro Imobiliária - CIMOB, qualquer oltornção usa situação do seu 
bem imóvel, coma parcelamento, desmembramemmtu, eemembeamentn, fusão. 
demoncação, divisão, amplunção, meduçãojmrdieial definitiva, reconstrução, reforma 
ou qmmulqare outra ocorrência que possa afetar o valor do seu bem imóvel: 

III - após 10 (dez) dias, contadas da dota de las'rulora do TI - Termo de Intimação. 
não exibirem os docaumentos necessários á atualização cadastral e nem prestar todas 
as informações solicitadas pelo AF - Autoridade Fiscal: 

IV— não frnnqaenremmt, de imediato, ã AF - Autoridade Fiscal, devidamente apecse 
rodar crcdeneioda, as depeodõncian da bem iraudvnl para vistoria fiscal. 

ArI. 264. Os responsáveis por lotramncato, os incorporadores, as imobi-
liárias, os registres públicos, cartorários e solaei:uis ficam obrigados a fornecer, no 
órgão eouponsás.ol pelu Cadastro Inmobiliário - CIMOS, até o óltinto dia útil do nmõa 
subseqüente, a relação 4ev bens imóveis que, na mês anterior, tenham sido aliem. 
dos, definitivamente ou mediante couttp000sisso de compra e vendo, registrados oum 
transferidos, mencionando: 

- o nome co endereço do adquirente; 

II - au dados relativos 6 situação do imóvel alienado; 

111—o vulurda trauusuçãa. 

Art. 265. As delegadas, um autorizadas, as permisviormárias e as coo-
cessiouuãrins de serviços públicos de energia elétrica, de retncomammicaçães, de gaa,. 
de água edo esgoto, ficam obrigadas a fonrecer, ao órgão responsável pelo Cadastra 
Imobiliário - CIMOS, até o último dia útil do mês smmbseqoeote, anelação das bens 
imóveis que, tio mês anterior, tenham solicitado inscrição, alteração 00 baixa de 
serviço. mencionando: 

1—o nome, o razão social co endereço de solicimante; 

II - a dato co objeto da solicitação. 

Art. 266. No ato da inscrição, serão identificados com uruuln numeração 
padrão. seqoenciul e própria, chamada lCAl - inscrição Codusleal Imobiliário, contida 
ao FlC-ClMOB - Ficha do Inscrição ou Cadastra Imobiliária: 

Seção lii 
Cadunlro Mnioi/íária 

Art. 267. O Codusteo Mobiliário - CAMOB couumpreettde, desde que laco. 
hizados, instalados ou omuu fmtacionautsenlo: 

- os estabelecimentos eonrereiais, industriais, produtores e prestadores do serviços: 

II - as profissionais autônomos com ou tom estabelecimento fixo: 

III - as relmoariçõen públicas; 

IV - as autarquias coa fundações instituídas e mantidus pelo poder pública: 

V - as empresas públicas e as sociedades de economia misto: 

VI - as delegadas, as autorizadas, as pemsiaairsárias e as concessionárias do serviços 
públicos; 

VII - os registras públicos, cartorários e notariais. 

Art. 265, Au pessoas físicas, coam ou sem estabelecimento fixo, bem cosmo 
as pensuanjumldicas, de direito público ou privado, são obrigadas: 

- a promover a soa inscrição no Cadastra Mobiliário - CAMOB: 

II - a informar, no Cadastro Mobiliário - CAMOB, qualquer alteração ou baixo, como 
de nomeou do razão sucial, de endereço, de atividade, de sócio, de responsabilidade de 
sécia, de fusão, do incorporação, de cisão e de extinção: 

III - a esibirontu os documentos tmcoessários ã otualizagào cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal: 

IV - a frammqnmeuremem. ã AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e crede 
ciada, as depnmmddmreiox do local onde estão sendo exercidas as atividades rcnoómicux ou 
sociais para diligóuuaia fiscal. 

Art. 269, Na Cadastra Mobiliário - CAMOtO: 

1—pura fins de inscrição: 

a) os estabelecimentos comerciais, imudamnariaim, produtores e prestadores de serviços dg 
verão apresentar e BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa 
Cadastral Mobiliária e, havendo, o contrata eu o estatuto social, o CNPJ - Cadastro 
Nacional do Pessoas Jurídicas co inscrição estadual; 
Is) os profissionais ummtónauons, com nam neto estabelecimento fixo, deverão apresentar o 
BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária e. 
havendo, o registro no órgão de classe, o CPF - Cadastro de Pessoas Físicas ou CI - 
Carteira de Identidade: 
n) as repartições públicas deverão apresentar o BIA-CAMOI3 - Boletim de Inscrição. 
do Alteração ode Baixa Cadastral Mobiliário e, havendo. o CNPI - Cadastro Nocional 
de Poasosa Junrídicas; 
ti) as autarquias e as fundações instituídas e urtantidas pelo poder pública deverão 
apresentar a BIA-CAMOB - I3oIntiutt do Inscrição. de Alteração o de Baixa Cadostrul 
Mobiliária e, havendo. a esmataito social e o CNFJ - Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas: 
e) as empresas públicas e os sociedades de ocnuuomssin nisto deverão apresentar o 
BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração edo Baixa Cadastral Mobiliária o, 
hus'etudo, o estatuto social eu CNtJ - Cadastro Nacional de Possuas Jurídicas: 

as delegadas, os ausoni,.ados, os pormissiooárias e as cnocessiuoámiaa de serviços 
públicos deverão Apresentar a BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração  de 

São Errn iJIi 
§ 2"-  A Auoridadn Fiscal pode recusar o domicilio eleito, quando impovsi. 	Art. 482. São pessoalmente responsáveis pelos créditos corrospon- 

bitite ou dificulte a aerecadação 011 5 fiscalização, 	 dentes a obrigações tributárias resultantes de aios praticadas com excesso de 
poderes ou infração de lei, contento social ou estatutos: 

Art. 475.0 domicílio tributário será consignado nas petições, guias e nutres 
documentos que ~brigados dirijam oo devam apresentará Fazenda Público Municipal. 1— pessoas referidas on Arit. 469 desta lei: 

CAPITULO \' 	
, 
	 II - os mandatários,  propostas o empregados: 

RESPONSABILIDADE  TRIBUTARIA 
113 - os diretores, gerentes ou representantes de posvoasjuridicus de direito privado. 

Seção 8 
Disposição Geral 	 Seção IV 

Responsabilidade Por Infrações 
Art, 476. A responsabilidade polo crédito tributário e ttsrat pode ser atribui. 

da, de fama expressa, a terceira pessoa, vinculada ao fulo gerador da respectiva 	Art, 483. A responsabilidade por infrações da legislação tributária 
obrigação, excluindo u responsabilidade do contribuinte eu atribuindo-a o este eto 	iodepende da intenção do agente eu do responsável e da efetividade, natureza e 
caráter supletivo do cunlpdulloeto total ou parcial da referido obrigação, 	 extensão dos efeitos douto. 
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- inscrito na não ccl Divida Atira, ainda que ajuizada a srtu cobrança, consoa tent 

trânsito, nos julgado; 

li - teatro sido objeta de notificação nas osnlareção; 

III - denunciado espontaneamente pelo contribuinte. 

Art. 509 . O parcelamento de crédito tributário e fiscal, quando ajuiza. 
do, deverá ser Precedido do pagamento das custas e honorários udoocut!cios. 

Parágrafo único. Deferido a parcelamento, o Procurador Geral do 
Município autorizará a suspensão do ação de execução fisco!, enquanto estiver 
senda cumprido o parcelamento. 

Ari. 510. Fica atribuída. ao Secretário, responsável peta área fazeodária, 
a competência para despachar ospedidos de parcelamento. 

Ari. 511.0 parcelamento poderá ser concedido, a critério da autoridade 
competente, em até 48 (quarenta e eito) parcelas mensais, atualizadas segundo a 
variação da Unidade Fiscal do Município - UFM nat estIco índice que venha a 
sttbstitai-lu. 

Parágrafo único. O solar nsiniato de cada parcela será equivalente a: 

—25 (vinte e cinco) UFMs, cto se tratando de contribuinte pessoa fisica; 

11-50 (cinquenta) UFMa, ctrt se tratando de contribuinte sessuajtsridica. 

Art. 512. O valor de cada parcela, expresso cm moeda comente, entre. 
spottdeeà ao valor total do crédito, dividido pelo nómero de parcelas concedidos, 
sujeitando-se, ainda, à atualização. aegassdo a variação do Unidade Fiscal do 
Mutticipio. UFM ex astro índice que venha a substitui-lo. 

Art. 913. A primeira ttureelu vetscrcs! 5 (cinco) dias após a concessão 
do purcelunteato e as demais tio 0505050 dia dos meses subseqüentes. 

Art. 514. Vencidas e não quitadas 5 (três) parcelas coosncntis'ae, per-
derá o contribuinte os benefícios desta lei. sendo procedida, na case de crédito aão 
inscrito em Divida Ativa, a iisscrição do remanescente pura cobrança judicial. 

§ 1 - Em se tratando de crédito já inscrito em Divida Alisa, proceder-
se-á a imediata cobrançajudicial do remanescente. 

§ 2 - Elo se tratando de crédito canja cobrança estojo ajuizada e natspetrnn, 
dar-se-á prosseguimento imediato à ação de execução fiscal. 

Art. 515.0 pedido de porcetrerrento deverá ser Formulada pelo sujeito 
pasais-o da obrigação tributária ou fiscal, após o assinatura do Tenrre de Reconhe-
cimento do Divida. 

Parágrafo único. A simples confissão do divida, acompanhada do sctt 
pedi do de parcelainceta, não ennãgam denúncia espontânea. 

Are. 516. Tratando-se de parcelamento de crédito denunciado esponta-
ricamente, referente a impostos cuja forem de lançamento seja par homologação otn 
declaração, esta deverá ser promovida pelo órgão competente após e quitação da 
última parcelo. 

Seção 1V 
Restituições 

Ari. 517 - O Contribuinte lctx direito, indepeodetntemestc de prévio 
protesta, o restituição lutal ou parcial do crédito tributária e fisco!, seja qual for a 
modalidade tIo seu pagamento, nos seguintes casos: 

- cobrança ou pagamento espontâneo de crédito tributário e fincal indevido na 
maior que o devido em face desta Lei ou de natureza ou circunstâncias materiais do 
fato gerador efetivamente ocorrido; 

II - erro na identificação do contribuinte, na detereniorção da ehqaolu aplicável, no 
cálculo do mosstaole do crédito tributário e fiscal ou no elaboração ou conferência 
de qrsalqaser documento relativo ao pagamento; 

III - rcforsna, anotação, res'ognçâo nas rescisão de decisão condenatdria. 

Art. 507. O Documente de Arrecadação ala Receitas Municipais - DARMs, 	Art. 518. A restituição total nas parcial do crédito tributário e fiscal da 
declarações e quaisquer Outros documentos necessários ao cumprimento do disposto lugar a restituição, na mesmo proporção dos juros de mora e dos penalidades 
tenta Seção, obedecerão nos modelos aprovados pela Secretário, responsável pela orou pectmniárias, salvo as referentes a infroçfies de caráter fomtal, que 060 te devam 
faoeedãéa. 	 reputar prejudicadas pelo casino assoctiratória da restituição. 

Seção III 	 Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, e partir 
Parcelamento 	 do trânsito ctss jrdgado da decisão definitiva que a determinar. 

Art. 508. Poderá ser parcelado, a rcqssneshssento do contribuinte, o crédito 	Art. 519. O direito de lóeitcor a restituição rstisgaic-sc como decurso 
tributário e farol, não qatitudo até o seu vencimento, que: 	 do Isnazo de) (cinco) oitos, contados: 
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CTIPO - Custo Total nas Parcial da Obra coisa o respectivo FRUi' - Fator Relativo 	 CAI'ftIJLO II 

	

Individual de Valorizução, divididas pelo ã'ãT.113 - )-tómeao Total de ãtssiiueis 	 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO FIJISLICA 
Beneficiados, ronfoono a fóessmta abaixo: 

SEÇÃO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

CM=(CT/POsFRiV):(NT-IB) 	 - 

Art. 248. A CIP - Contribuição sura Custeio da llstarirtoção Pública é devida 
Art. 240. O lançamento da CM - Contribuição de Melhoria acorrerá pelos consumidores residenciais e não residenciais de energia elétrica e destinada ao 

cem a publicação do EDECOM - Edita! Dcmonsntratsvo de Custa da Ohm de canIno dos serviços de iluminação pública do município. 
Melhoramento. 

SEÇÃO II 

	

Parágrafo único. O EDI!COM - Edital Demonstrativo de Custa da 	 FATO GERADOR 
Obra de Melhoramento conterá: 

Art. 246. A CIP tem como fato gerador e propriedade, posse ou domínio útil 
- e MDP - Metoorial Descritivo do Projeto; 	 de imóvel, situado no sensório do Município, atendido pelos serviços de iluminação 

pública. 
II - o CT/PO - Custa Total ou Parcial da Obre a ccc ressarcida pela CM - 
Contribuição de Melhoria; 	 Parágrafo único - Para efeito do disposto no capins, consideram-se ascii- 

didos pelos serviços de iluminação pública os imóveis caias vias de acesso, testadas ou 
III - o peazo para o pagamento, as prestações e os vencimentos da CM - frações lejaos iluminados pelo rode pública de ilnmnsinsção. 
Contribuição de Melhoria; 

Ant. 147.0 Contribuinte da CIP é  titn(ar da psnpricdudr, posse ex domínio 
1 V — o prazo paro iospagnaçãa do lançamento da CM - Contribuição de Mellsoria; 	útil de imóvel situado no território do Município. 

9'— o loca! do pagamento da CM - Contribuição de Melhoria; 	 Ari. 248. Cansidem-se acorrida e foto gescsdan da CIP e exiutente os seus 
efeitos: 

VI - o detiatitação, elss planta. da ZIN - Zona de lnfleêecio da obra, demonstrando 
as áreas, direta e indiretamente, beneficiadas r a relação das imóveis nelas 	1. Anualmente, na primeiro dia de cada exercício financeira, relativamente a imóveis 
compreendidos; 	 não edificadas; 

911 - a divisão da ZIN - Zona de Influência sus faixas ennroslaottdcatcs aos II. Mensalmente, no primeiro dia de cada mês, seletivamente aos imóveis codificadas. 
diversos 1H01 - lmsdives de Hierarquização de Benefícios de Imóveis, cm ordem 
decrescente, se foi ocaso; 	 Parágrafo único - O prazo para pagamento será de cinco dias contados do 

folr gerador, salvo se outro for estabelecido em Convênio na cxi Regulamento, 
VIII —a issdividaatização, com base na área territorial, dos imóveis localizados em 
cada faixa; 
	

SEÇÃO III 
RASE DE CÁLCULO 

IX - a áreu termineml de cada faixa, mediante a soma das áreas dos imóveis cela 
localizados: 	 Art. 249. O s'a(er da CIP é sesultuttte do releio dos serviços de iluminação 

das vias e logradouros públicos em função do capacidade conleibalis'a de codqn sujeito 
X - o NT-ID - Número Tola! de Imóveis Beneficiados, situados na ZIN - Zona de passivo, apurada de acorda com o consumo mensal de cada unidade consumidora, 
lstãa&scta da obra; 	 nbseevadu a distinção calce contribuintes, na forma do Assrxo IV. 

XI - os FRlVs - Fatores Relativas e lodividtiaia de Valorização de cada inrds'rl; 	 § 1'- O cálcalo do rateio a que Ir refere o copia, será opondo com base no 
ctislcia essital da serviço de iluminação das vias e logradouros públicos. 

XII - o PR - Plano de Rateio entre es imóveis beneficiados. 
§ 2'- O custeio do aces'iço de i!utnineçàe pública compreende: 

Art, 241. A CM - Contribuição de Melhoria será recolhida otnas'ds de 
D000issen!o de Arrecadação de Receitas Municipais, pela rede bancário, devi- 	1—despesas ront energia consumida pelos serviços de iluminação pública; 
dasoonle, autorizada pela Prefeitura: 

II - despesas com administração, operações, manutenção, eficiensizuçãx e ampliação do 

	

- em um só pagamento, coar descosia de 10% (dez por rente), no recolhida até 	sistema de iluminação pública. 	 - 
lO (dez) dias após aditado seu lançamento; 

SEÇÃO IV 
II - deforma parcelada. em 3 (três) parcelas: 

	
SUJEITO PASSIVO 

a) o primeira, até lO (dez) dias após a dosado seis lançamento: 	 Art. 280. Stmjeitopunsivo da CIPá o proprietário, o titular do domínio útil ao 
li) a segunda, até 30 (trinta) dias após adula de veanimensta da primeira parcela: 	possuidor ou usuário a qualquer titulo, de imóvel, edificado ou não, situado no muni- 
c) a terceira, até 30 (trinta) dias após a data de vencimento da.srgainda parcela. 	cipie, servida os, beneficiada, direta ou indiretamente me iluminação pública. 

É tirita ao contribuinte liquidara CM -Contribuição de Melhoria 
com titulas da divida pública muniripul, emitidos especialmente para o finan- 
ciamento da obra pela qual foi lançado; 	- 

Na casado § 1. deste ao. 241,0 pugamenlo será feito peto valer 
nominal da tititlr, se o preço do mercada for inferior, 

Na casa de serviço público concedido, a APM - Administração 
Pública Municipal poderá lançar e arrecadar 0CM - Contribuição de Melhoria. 

Arl, 242, O lonçamnnio da CM - Contribuição de Melhoria dns'erá ice 
elo conta o situação F,iiice do imóvel beneficiado, eu nsotneola do lançamento, 

Art. 243. Sessspec qssc julgar necesuário, à correta administração do 
tributo, o órgão f'azendéeio competente poderá notificar o contribuinte pura no 	Art. 252, A CIP - Contribuição de Ilainitnaçãu Pública será exigida cear 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da dosa da cieotificaç)o,prnstar declarações 	base nu UFM (Unidade Fiscal da Município), cio conformidade enluto Acesa IV, 

sobre a situação do irsuóvcl beneficiado, com base nas quais poderá ser lançada a 
CM - Contribuição de Melhoria. SEÇÃO vi 

SEÇÃO 	
DISPOSIÇÕES FINAIS 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 244. Fica o Chefe da Executivo autorizado a celebrar couvóttia 	Ari. 253. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Convénio, para 

cansa Ueiào,purao!unçumantnnasnecodoção dxCM —Contribuição de Mc!hotio arrecadação da C111, junto ãn concessionárias de serviço público de euergia elétrico que, 

devida por obra pública federal, 	 nos lermos da legislação. forneçam ou estejam habilitadas a fornecer energia r!álniea no 
território do Município. 
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Seção 1 

Modalidades 

'Art. 593. Extinguem o crédito tributário: 

-o paflansdota; 

li - a compensação; 

III - a transação; 

IV - a remissão; 

V - a prescrição e a decadência; 

VI - a conversão de depósito em renda; 

VII— a pagamento antecipada e a homologação da lançamento; 

Viii - a consignação em pagamento; 

IX - a decisão administrativa ircfomrdvel, assim entendida a definitiva na debita 
administealiva, que não mais passa -ser abjeto de ação atiulatória; 

X —a decisão judicial passada rmjulgado. 

Seção II 
Cobrança e de Recolhimento 

Art. 504. A cobrança da crédito tributário e fiscal for-se-á: 

- para pagamento, a beca do cofre; 

li - por procedimento amigável; 

111—mediante ação executiva. 

§ r - A cobrança co recolhimento do crédito tributário e fiscal fac-se-ão pelo 
foorsa e nos prazos finados resta lei, 

§ 2 -0 recolhimento do crédito tributário e lince1 poderá ser feito através de 
entidades públicas ou privadas, devidressentr autorizadas Irado  Secretário, responsável 
pela área feaendãria. 

Art. 505.0 crédito tributário e fiscal não quitado até e cdl s'otteilsteete fica 
ssjoito à inriddticia de: 

1 —juras de mera de 1% (um por certo) ao mês ou fração, só cobrados o partir do t dia 
do exercício seguinte, até o limite de 24% (vinte e quatro par cento). quando serde 
contados da dotada irradimplamctsto e calculados até a dota do pagamento; 

II - malta moratória: 

o) de 1% (um por cento) do setor corrigido do crédito tributária, se recolhida dentro de 
30 (trinta) dias contados da dato do vencimento; 
b) de 2% (dois por cento) do valor corrigido do crédito tributário, se recolhido após 30 
(trinta) e até 60 (sessenta) dias contados da datada vencimento; 
e) de 3% (três por cento) do valor corrigido do crédito tributário, se recolhido após 60 
(sessenta) e até 90 (noventa) dias contados da dotada vencimento; 

de 5% (cinco por rente) do valor corrigido do crédito tributário, te recolhida após 90 
(noventa) e até 150 (cento e cinquenta) dias contados de data de vencimento; 

de 7% (sete por cento) do valor corrigido do crédito tributário, se recolhido após 150 
(cento e cinqüenta) e até 210 (duzentos e dez) dias contados da datado s'eneinrento; 

de 9% (nove por cento) do notar corrigido do crédito tributário, se recolhido após 20 
(duzentos e dez) e até 365 (treceelos e sessenta e cinco) dias contados da dota do 
s'eucimento; 

de 10% (dez por canto) do vetor corrigido do crédito tributário, se recolhido após 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias contados da datado vencimento; 

Iii - correção monetária, calculada da datado vencimento do crédito tributário, até o 
efetivo pagamento, ires termos da Legislação Federal especifica. 

Art. 506. Os Documentas de Arrecadação de Receitas Municipais- DARMa. 
referentes a créditos tributários e fiscais vencidos lerão validade de 5 (cinco) dias, 
contados a partir da datado sua emissão. 

SEÇÃO V 
LANÇAMENTO E RECOLHIMENTO 

ArI, 251. A CIP será lançada: 

1. Quando devida anualmente, juntamente com a IPTU - Imposta Predial e Territorial 
Urbano, incidindo nobre ela os mesmas descontos dados ao IPTU quando pago à vista, 
nos prazos previstos em Lei; 

II. Quando devido mensalmente, no fatura/Nora Finca! de Consumo de Energia Elétrica, 
da Einprexa concessionária do serviço de iluminação, observando o disposto no Pará-
grafo Unica doar!. 246; 
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III - os imóveis ntittzfldos para instalação de sociedade desportiva, cuja finalidade 	§IO - As isenções previstas neste arligo senão concedidos polo prazo 
principal consista mi proporcionar meios de desenvolvimento da cultura fisica de seus 	de 03 (Irás) anos e até 30 (ténis) de abril do terreiro ano, devendo o beneficiário 
associadoõ. scirt fins lucrativos, os ocupados por associações profissionais e associações 	protocolar o pedido de renovação. 
de moradores, betss corno pelas federações e confederações das entidades referidas neste 
inciso, excetuados os que s'endans pules ou talões de apostas e ainda aqueles ergo valor 	§II - O beneficiário das isenções previstas neste artigo é obrigado a 

de arrecado do titulo patrimonial nu de direito de siso seja suprime a violo salários 	comunicará Prefeitura, no pmzo de 30(trinta)dias, qualquer ocorrência que possa 

minisrtos; 	 implicar no cancelamento do beneficio. 

IV - os imóveis de interesse histórico, cultural ou ecológico ou de preservação p01 	 ,
enda a intobsistancia das razões que o determinaram.
§1V-A Prefeitura pode.  a qualquer tempo,  cancelar isenções, quando 

sagislica e ambionto assim ausi 	reconhecidos pelo órgão attutttcrpal ou estadual colo- 
caruç tert 

IselenIn, caiu observância da legislação especifica, reslieitudas as característicos do 	§130  - O tão pagamento das taxas e contribuição de inelitotia referente 
prédio. doada que soa jseosauoçào esteja atestado por órgão competente. ira forma de 	ao imóvel, tinia beneficiário de isenção da imposto territorial onhuno, importará na 
regulamento próprio: 	 rustsuutsãe do beneficio, nesiabelccrndo'se seu direito após a pagamento das 

mesmas. 
V - As áreas que catistitaum resen's florestal, definida pela Podar Pública e as áreas 
com mais de dez mil metros quadrados efetivamente ocupadas por flosesras; 

VI - os imóveis ou panes de imóveis utilizados como teatro; 

VII - pela prazo de 5 (cinco) unos, a partir do seu efetive funcionamento, os estabt 	Ari. 937. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas 
lecionemos hoteleiros que vierem o ver instalados no Município; 	 anteriormente o vigência da lei que a concede, aSa se aplicando: 

VIII - a ártico imóvel de propriedade de —combatente brasileiro da Segunda Guerra 1— nos atos praticados com dolo, fraude nu simulação pela sujeito passiva nu 
Mundial. assim considerado o que tenho participado de operações bélicas como por terceira cm beneficio daquele; 
iuiegruete do Exército, da Aeronáutica, da Marinha de Guereu alt da Marinha Mercante, 
inclusive a de que seja pmnsitrsie comprador, cessionário ou smsufrxrloãrio vitalicio, 	 procedimento - as infrações resultantes do procediento ardiloso dure duas ou riais pessoas 
enquanto nele residir, mantendo-se a isenção ainda que o ri(otar venha a falecer, desde 	fluiras ou jurídicas. 

que a unidade continuo servindo de residência á viúva tios ao filho rimar ou inválido, 
00050 também á concobinu que corri ele tenho vivido pelo prazo utdniisso de três aions 	Art. 538. A unmsima pude ser concedida: 
seguidas, ali que seja reconhecida curtir dependente regularmente inscrito perosie 
órgão pecvidraciáeio a que esteve vinculado o titular; 	 1— elo caráter geral; 

IX - os imóveis utilizadas exclusivamente corno ososeas e aquietes ocupados por II - limitadamente: 

instituições de educação artística e cultural seio fins luscruris'os, declaradas de utilidade 
pdlilieu em lei especifica federal, estadual eu municipal; 	 a) às infrações da legislação relativa a determinado tributo: 

b) às infrações punidas coto penalidades peuiroiáeias até detunoinado montante, 
X - qualquer cidudão, sutis ronda familiar mensal de até dais salários mínimos, titulas curmjugodus eu não colo penalidades de outra nnnirezu: 
exclusivo de ruo úuiuo imóvel, utilizado pura sua residáirciu. com  área de até 8000l 	e) sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder. 
(oitenta melros quadrados), 

TITULO IV 
XI - as rasas paroquiais e!oa construções aunxas situadas nos mesmos serenos dou 	- 

	 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
templos. dirvtoinente rutuciassadas às ativiuludru religiosos ou á prestação de serviços 
sociais. 	 CAPITULO I 

FISCALIZAÇÃO 
- A isenção a que se refere o inciso VII deste artigo, com referência ao 

imposto territorial, recairá apenas sabre os dois exercícios subseqüentes àquele em que 
for concedida a licença pneu construção. 

§2* - Na hipótese do inciso 1,0 isenção prevalecerá u partir do mês seguinte 
ao da ocorrência do fulo mencionado e será suspensa rio escecicio posterior ao da 
rescisão ou do lérutiou do contrato de cessão, eseeto se o IPTU integral já teatro sido 
quitado pelo titular, hipótese mi que u monção prevalecerá a partir do asa seguinte. 

- A isenção a qair se refere o inciso VIII deste urtiga, sarnento poderá 
beneficiar o vióvu caqssunia o imóvel csaivvr inscrito no conspcmcutc registro imobi 
hário, cai ooutse da titular ali no de seu espólio, ou, ainda, integralmente cal nome dela 
pura transmissão decorrente de sentença judicial profunda uru processo de inventário nu 
de arrolamento. 

- A isenção de guie trota o inciso VIII deste artigo somente poderá 
beneficiar é concubina enquanto o imóvel alhear inscrito no competente registro 
irtiobiliário, ciii nome do titular nas tu da anti ospálio, vedada a continuidade do 
beneficio após ter sido o imóvel alienado u terceiras, ou partilhado entre herdeiros efomi 
sucessores o qualquer título. 

- Na catado inciso VIII deste artigo, ocorrendo o slis'áruia ali a sopa 
ração legal do titular e sua mulher, cessará o beneficio da isousçãu, nu hipótese de o 
imóvel viraserpartilhadoem inventário. resultando cubnrdufinilivaineute à titularidudo 
delo, 

- Na hipótese do (?.é reservado ao ex-combatente da Segunda Guerra 
Mundial, aos temos definidos neste artigo, requerer por uma única s'ee a beneficio da 
isenção paro incidir sobre outro imóvel de sua propriedade comprovada, desde que siclo 
venha a fixar residência. 

§7' - Persiste com o direito A isenção do que truta o inteiro X o filho menor, 
que, após o falecimento do titular do insóvel, continue nele residindo, tnirlia resido 
ursoasol inferior ou igual a dois salários sumimos cnãu seja titular de outro imóvel. 

§8* - A isenção tributário do que trata o inciso X fica estendida ao deficiente 
fisico guie, por esta r.izãu, receba bunelicia de 2 (dois) salários mínimos de qualquer 
instituto de prcs'idàucuu, desde que plissou utsosas uns imóvel e este seja asila ersiddneis. 

- As isenções previstas neste artigo cosdiciusnuns-se ao seu recssnhe 
cimento pelo Secretaria Municipal do Fazenda, as formo estobolecida pelo Poder 
Executivo. 

	

Art. 213. A Taxa de Serviço de Coleta e do Rnuutação de Lisa - TSC 	Art. 220 Por lorerra interesse comum nu situação que constitui o fula gerador 
não incide sobre as dentais vias e nu dersruin logradouros públicos onde o serviço da Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo - TSC ou puir estarem mapee3 
público da colono o do remoção de lisa não for prestado ao contribuinte ou posto o somente designados. são pessoalmente solidários Pelo Pagamento do raxa, as pessoas 

	

una disposição, trela Muiuicipia, dirounuireniu ou através de autorizados, de senrtis- 	fisicus otijaridieus: 
uiomsárias, da concessionárias amido —tratados. 

- locadoras do bem imóvel beneficiado pela serviço de catesu e de remoção de lisa; 

está: 	
AM. 214. A sspncmficmdadn do vrronço de enleio e de remoção de lixa 	

II - locatárias do bem imóvel beneficiado pulo serviço de enleio edo remoção de liso. 

Seção u 
Lançamento e Recolhimento 

o) efetiva ou potencial, destacada em sumidades autônomas de intervenção, de 	Art. 221. A Taxo de Serviço de Coleta edo Remoção de Lixo - TSC verá 
utilidade ou de necessidade publicas, 	 lançado, anualmente, de oficio pela autoridade administrativa, através da multiplicação 
b) individual e distinta de determinados Integrantes da coletividade; 	 do CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Especifica com a ML-18 - 
e) gume não se destina ao beneficio gemi e indistinto de todos os integrantes da 	Metmgem Linear de Testada do Imóvel fleneãciado, divididos pela ST-ML - Sorna- 
coletividade: 	 tária Total da Melragein Linear do Testada de Todos os Imóveis Beneficiadas, coo. 

fonre a fóruuahu abaixo: 
II - dcmnuousnmdu na RBE-TSC - Relação de Beneficiárias Específicos do Serviço 
de Coleta e de Remoção do Lisa. 

Seção lI 
Base de Cálculo 

ArI, 215. A buxo dr cálculo da Tona do Serviço de Colona mdc Renooção 
de Lixo - TSC srrá determinada, para cada imóvel, através de rateio, divirivel, 
proporcional, diferenciado. separado e individual do custa da respectivo atividade 
pública especifico, cnn função do siso melragriso linear descurada. 

Parágrafo único. Considera-se custo da respectiva atividade pública 
especifica. todos os gastos diretos e indiretos envolvidos usa prestação do serviço de 
coleta ode remoção de liso, tais como: 

1— cuxun como pessoal: salário, férias, 13*  salário e outras nonrugeas e benefícios; 	1—em unm só pagumoumua, com desconto nle 10% (dez per mucuto), se recolhido olá adia 
20 (vinte) mIe janueiro: 

II - custo operacional: ágaa, luz, telefone, combustível e outros; 

II - em um só pagamento, com desconto de 5% (cinco Iran cento), se recolhido uté o dia 
III - custo de equipamento: carro, caçamba, curado mão e ualnox; 20 (amue) de fevereiro; 

IV - cosia de uoolenial: vunrearu, pá, luva, capucere, bolo, uniforme, maternal de III - de forma parcelada, em até 8 (ama) parecias. até o dia 5 (cinco) dos meses de 
higiene e de limpeza e euimx, março, de abril, de mamo, dejsnnho, drjsmlhu, de afluam, de setembro e de outubro. 

V - eumsro de Intansutrução: poça, conserto, conservação, restauração, lacução, Art. 224.0 lançamento da Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo 
lubrificação, lauternagean, coporngcsmu, pintura, locução, assessoria, consultoria, - TSC deverá ter cai conta o situação fálico do iusuóueh beneficiado pelo serviço de coleta 
ireosusnenio e outras; edo reniaaçán do lixo, no momento do lançamento. 

VI - cuusio de expediente: unfnnnótsca, mesa, cadeira, caneta, lápis, régua, papel, Ari. 225, Senapre qrmm julgar necessário, á correta administração do tributo, 
fichamos, nuqsums'ns, pastas e numms, o órgão fuzendária competente poderá notificar o contribuinte puma, ou prazo de 30 

(temia) dias, contadas do data da cienliãcução, prestar declarações sobre a situação do 
'II - demais custos. estabelecimento, com base nos quais poderá ser lançada a Taxado Serviço de Coleta e 

de Remoção dm Lixa - TSC. 
ArL 216. A Taxo de Serviço de Colcha e de Remoção do Liso - TSC 

noná calculada otravés do eraluiplicação do CT - Custo Total cato o Respectivo TíTULO V 
Atividade Pública Especifico com a ML-IB - Mcnrageun Linear de Testado do CONTRIBUIÇÕES 
lmúv'oh Bemueficiado, divididos pelo ST-ML - Sonuatátio Total da Metragem Linear 
de Testada de Todos es Imóveis Beneficiados, conforme o fórmula abaixo: CAPITULO 1 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
TSC 	(CT a ML-IB ) u (ST-511. 1 

ArI, 226, A CM - Cortóbriiçào de Melhoria cobrada pelo Maimicipio á 
Art. 217. O CT - Custo Total com o Rrsprcmms's Ahnx'ndndr Pública instituída pura fazer face ao casto do abras públicas de que decora valorização 

Específica, a ML-111 - Metragem Lummear de Teshuda do Imóvel 0emieficnodo e o imobiliária, tendo como limite rubi o despesa realizada e como limite individual o 
ST-ML - Somatória Total do Metragem Linear de Testado de Todas os Imóveis acréscimo de valor que da abra revoltar para cada imóvel beneficiada. 
Beneficiados serão demonstrados em anexo especifico próprio. 

SEÇÃO 1 
ArI, 218. A divisibilidade do serviço de coleta e de remoção de hino 	 FATO GERADOR E INCIDÊNCIA 

está:

Art. 227. A CM - Contribuição do Melhoria tem como fato gerador e 
1 - caracterizada nu ssmnliz.ação, sepanadanumste, por parto de cada nmmmt dos seus 	acréscimo devotando imóvel localizado nas áreas beneficiadas dircia ou indirmiantienhe 
umsonárnos; 	 por obras públicas municipais. 

II - demonstrada na cálenilo: TSC (CT e ML.lB): (ST-ML). 	 Acm, 228. ACM —Será devida aCM —Conlnibumição do Melhoria, no ousa de 
s'ulonieuçãu de imóveis de propriedade privada, em virtude de qualquer das seguintes 

Seção III 	 obras públicas unsusniripois: 
Sujeito Passiva 

1 - abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, esfume pluviais r 
entnius melhoramentos de praças r sina públicos; 

II - uvxxtruçiiu e ampliação de parques. campos de dvxponos, peemus. Iúooix e viadutos; 

III - construção ou ampliação de sistemas de trânsito rápido, lonlminls'e todas as 
obrar e edificações necessárias on funcionamento da sistema; 

IV - serviços e obras de abastecimento da água poráv'rl, esgotos, instalações de redes 
elétricas e telefáumicus, transportes e comunicações cio floral ou do suprimento do gás, 
Funiculares, ascensores e instalações de comodidade pública; 

Seção III 
Anistia 

Art. 539. Todas os funções referentes a eadusleamentu, cobrança, 
recolhimento, restituição e fiscalização de tributos municipais, aplicação de 
sanções por infração de disposições desta lei, bem como as medidas de prevenção 
e repressão às frasudes, serão exercidos pelos órgãos fazendários e repartições a eles 
subordinados, segundo as sinos atribuições. 

Art. 540. Os órgãos ineonabidas da cobrança e fiscalização dos tributos 
municipais, sem prejuízo do rigor e vigilãociu indispensáveis ao bom desempenho 
de suas atividades, darão assitiáncia aos contribuintes sobre a interpretação e fiei 
observância das leis fiscais. 

Art. 541. Os órgãos facendánios farão imprimir, distribuir ou aulorizue 
a confecção e comercialização de nuodelos da declarações e de documentou que 
devam ser preenchidas abnigatoniutrumnie pelos contribuintes pura o efeito de 
fiscalização, inuçutruento, cobrança e recolhimento de tributos e preços públicos 
municipais. 

Art. 542. A aplicação da Legislação Tributário será privutisu das 
Autoridades Fiscais. 

Ad. 543. Sã. Autoridades Fiscais: 

—o Prefeito: 

II - o Secretário, responsável pela área fazendária; 

111—es Diretores coa Chefes de órgãos de Fiscalização: 

IV - Os Agentes. da Secretaria, responsável pela área fozeodária. incumbidos da 
Fiscalização dos Tributos Municipuis, 

Art. 544. Mediante iativaiuçáo escrita, são obrigados a prestar à 
Autoridade Fiscal todas as informações de que disponham curti relação sus bens, 
negócios ao atividades de terceiros: 

- ou tabeliães, escrivães e demais uorvcaiuáúOs de oficia; 

li —osbuscou, casas bancárias, caixas econômicas e demais insvimsiçôos financeiras; 

III - as empresas dc administração do bens; 

- caracterizada nu utilização: 

TSC (CT n ML-111) : ( ST-ML) 

ArI, 222.0 lançamento da Toxa do Serx'iço de Coluna mdc Remoção de Lixo 
- TSC, que será efetuado cai conjunto coso o looçanoosmo da Imposto sobre a Prapnie-
dade Predial e Territorial Urbana - IPTU cenas os lançamentos das demais TSPEDs - 
Taxas de Serviços Públicas Especificou e Divisiseis, ocorrerá olá a úlmiuitso dia útil do 
más do dezembro. 

Art. 223. A Taxa de Serviço de Caída e de Remoção do Lixo— TSC será 
recolhida, mui conjunta coma Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
—IPTU e corri as demais TSFEDs —Taxas de Serviços Públicos Específicos e Divisíveis. 
oscuvós de Davuxmenrn de &reevsdaçõo de Receitas Municipais. pois nade bancária, 
devidamente, uotoóenda pelo Prefuitmiru: 

ArI. 219.0 sssjoimn possiva da Taxado Serviço de CuIda e de Reunuação 
de Lixo - TSC é a pessoa física oujuieidiva titular da propriedade ou do domínio útil 
onu da posso do bem imóvel beneficiada pelo utilização. efehix'a anu poteirciah, de 
serviços públicos, específicos e divisíveis, de coleta e de remoção de fixo de doirE 
minadas vias uda determinados logradouros públicos, prestados 00 contribuinte ann 
Isasles a sua disposição trela Município, diretamente nus através de autorizados. de 
1semIission&ios, de concessionários um de contratados, 

Orçou IV 
Solidariedade Tributária 
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hKanNptr.s 

V - preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos; 	
CAPÍTULO VI 

VI - indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis drfiniti-vaosente 
	LRDA-T - LIVRO DE REGISTRO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 

julgados: 
Art. 563. O LRDA-T— Livro de Registro da Divida Ativa Tributária: 

- 	VII - créditos. não tributários, decorrentes de obrigações era morda estrangeira; 

VIII - sub-rogação de hipoteca, de fiança, de aval nade atura garantia; 

IX —contratas em geral: 
	 II - será escriturada, onanlmnote, cm linhos e em falhas numeradas. eletrontica- 

mente, em ardem crescente: 
X - nutras obrigações legais, que são as tributárias; 

III - indicara obrigatoriamente: 

§ r - Os respectivos adicionnis sobre obrigação legal não relativo a tributos 
são: 	 a) o nome do devedor e, sendo casa, o dos —responsáveis; 

b) a quantia devida; 
- uSual inação monetária; 	 e) o número do registro, numerado, por linhos em folhas, eletronicamente, em 

ordem crescente; 
II - sunIta; 	 d) adota e o número da folhada registro da inscrição; 

e) o nátrrnro do fera, beta ramo o exercício a que se refere; 
111— nutra de mora; 

IV - deverá ser antenticado pela responsável pela Órgãn de Dívida Ativa. 
IV —juros demora; 

§ 1 - O LRDA-T— Livrado Registrada Divida Ativa Tributária verá, 
V - Dentais adicionais 	 escriturado e numerado por processo eletrônico. 
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pelo órgão canupeteale, nos limites da lei aplicável e cola observância do processo 	 TFOP -1  CT o NT-VA) t( NT-','F) 
legal, da fiscalização exercida sobre a localização na a instalação mia ocupação de 
móveis, de eqaipanracnros, de veiculas, de tutessilius e de quaisquer Outros objetos. 	Art. 192. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Pentra- 

nência cor Arcas, em Vias e em Logradouros Públicas - TFOP ocorrerá: 
Ari. 185, A Taxa do Fiscalização de Ocupação e de Permanência em 

Amua, nus Vina erra Logradouros Públicos - TFOP não incide sobra a localização, 	1 - ao paitrinim exercício, na dota da autorização e do lieenciaurtrsto dos móveis, dos 
a instalação, a ocupação eu petnuonência de veiculas de particulares não destinados equipamentos, dos veículos, dos utensílios e dos nutras objetos; 
ao exercício de atividades econômicas. 

II - nos exercícios subseqüentes, confonute Calendário Anual Fiscal de Lançamento e 
de Recoltuiastento de Tributos Municipais. estabelecido através de Docente baixado pelo 
Chefe do Executivo, até 31 da Dezembro do exercício anterior: 

Ar(. 186. A bane do cálculo da Taxa da Fiscalização de 0ettruçõo edo III - nos qualquer exercício. havendo alteração da localização, da instalação, da ocu-
Permanência rol Arras, em Vias e em Logradouros Públicos - TFOP será deter pação e da permanência de móveis, de eqaipamcuutos. de veicules, de utensílios a de 
minada, para cada móvel, equipamento, veículo, utensílio e qualquer ntttra objeto, quaisquer outros abjetos. na  data da ansa autorização edo novo licenciamento. 
através de rateio, divisível, proporcional e diferenciado do casto da respectiva 
atividade pública cnprcífica, em facção do inúmero anual cIo verificações fiscais. 	 Art. 193. A Taxo de Fiseahioccão de Ocupação e de Permanência em Áreas. 

em Vias erre Logradouros Públicos - TFOP será recolhida, através de Documento de 
Parágrafo única. Considera-se custo da respectivo atividade público Arrecadação de Receitas Municipais, pelo rede bancária, devidomeste, autorizada pela 

específico, todas os gastos diretos e indiretos envolvidos no desempenho, pelo 
	

Prefeitura: 
órgão competente, da fiscalização, tais como: 

- ao primeira exercício, na dota da autorização e do licenciamento das móveis, das 
1— enlato com pessoal: salário, férias, Ir' salário e outras vantagens e benefícios; 	equipamentos, dos veículos, dos utensílios e dos outros objetos; 

II - vIlota operacional: água, luz, telefone, combustível e outros; 
	

II - tios exercícios subseqüentes, conforme Calendário Asnal Fiscal de Lançamento e 
de Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo 

III - curtIa de expediente: caneta, lápis, régua, papel, fichários, arquivas, pastas e 
	

Chefe da Exccuttis-o, até 31 de Dezembro da exercício anterior; 
nutras; 

- é de ato obrigatório paro escriturar es TIDA-Tu - Tnrntos de Inscrição da 
Divida Ativa Tributária, 
	

Seção II 
Bane de Cálculo 

Art. 559, A DNT—Divida Ativa Não Tributário, rognnlantornto inscrita, gana 	§ 2 - O modulo do LRDA-T - Litro de Registro da Divida Ativa 
	 III - cnn qualquer exercício, havendo alteração da localização, da instaloçào, da ocu- 

da presunção de certeza e liqttidcz. 	 Tributária será instituído através deportaria pela autoridade competente. 	 IV —custo de equipamento: inforinrática, ilesa, cadeira e outros; 	 pação e da permanência de móveis, de equipamentos, de veicunlos, de utensílios e de 
quaisquer usuras objetos, nu data do nova autorização edo novo licenciamento. 

Parágrafo única. A presunção de certeza e liquidez da DNT - Divida Ativa 
Não Tributária é relativa e pode ser ilidida por prova inequisnea, a cargo do executado 
nade terceira, a quem aproveite. 

Art. 560. Fórmula de apuração da DNT- Divida Ativa Não Tributária: 

DNT = ) íCFP-I-NT) 

DNT = (CFP-I-NT)t + (.)+ (CFP-I-NT) 

LEGENDA 	DESCRIÇÃO 
DNT 	 Divido Ativa Não Tributária 
CFP-I-NT 	Crédito da Fazenda Pública, de 

Natureza Não Tribatária, 
Exigível Após Vencimento, Inscrito 
em Divida Ativa 
ânnmatório 

N 	 Número Natural 

Art. 561. Fámrttla da composição da DNT - Divida Ativa Não Tributária 

DNT = (OLNT + AD) 
AD= (AM + MT+ NEM +JM+DA) 

DNT (OLNT + AM + MT + MM + JM + DA) 

LEGENDA DESCRIÇÃO 
DNT Divida Ativa Não Tributária 
OLNT Obrigação Legal Não Tributária 
AD Adicionais sabre Obrigação Legal Não 

Tributário 
AM Atualização Monetária 
MT Malta 
MM Multa de Mora 
3M Juros de Mora 
DA Demais Adicionais 

CAPÍTULOS' 
TIDA-T - TERMO DE INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 

Art. 562.0 TIDA-T - Termo de Inscrição da Divida Ativa Tributário: 

1—deverá ser autenticado pelo responsável pelo órgão de Divida Ativa; 

II - indicará ohrigatorinntcnte: 

o nome do devedor e. sendo coxo, o dos eo_rnsponsáoeis, bem como. sempre que 
possível, o domicilio nu a residência de ame de outros; 

a quantia devida e a nierodolusgiu de cálculo dos juros demora acrescidas; 
e) a origutn, a natureza na fundamentação legal do crédito tributário: 

a data em que foi inscrita: 
sendo caso, o orimcen do processo administrativo de que se originar o crédito, 

§ 1' - O TIDA-T - Termo de Inscrição da Dívida Ativa Tributário será 
preparador numerado por processo eletrônico. 

CAPITULO VII 
CDA-T - CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 

Art. 564. A CDA-T - Certidão de Divida Ativa Tributário: 

- deverá voe autenticado polo responsável pelo Orgão da Divida Ativa; 

II - indicará obrigatoriamente: 

o trame do devedor e, sendo cavo, o dos ea.respossáoeis, bem como, sempre que 
possível, o domicilio na a residência de tira e de outros; 

n quantia devida co metodologia de cálculo dos juros de mora acrescidos; 
e) a origem, a natureza co fundamentação legal do crédito tributário; 
4) adota cm que foi inscrita; 
e) sendo caso, o oátttnro do processo ndnstinintrativo de que se originara crédito; 
l)a indicação do livra cria folhada inscrição. 

§ 2'- O madria da CDA.T - Certidão de Divida Ativo Tributária terá 
instituido através deportaria pela autoridade competente. 

CAPITULO VIII 

TIDA-NT—TERMO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO 
TRIBUTÁRIA 

Art. 965. O TIDA-NT - Temo de Inscrição da Divida Ativa Não 
1'ribuutária deverá conter 

1-0 lume do devedor, dos —responsáveis e, sempre que conhecido, o domicilia 
na a resiuléitcia de um e (Ie outros; 

11—O VOD - Valor Originário da Divido; 

III - O TI - Termo Inicial; 

IV - A metodologia de cálculo: 

a) dos 3M - Juros de Moro; 
h) dos DE - Demais Encargos previstos cou lei amn contrato; 

V - A arigeutt, a natureza e a fuindunarentação legal ou caotraunnal da divida; 

VI - a indicação, xc for o caso, de estar à divida sujeita áu AM - Ataalizaçào 
Monetária, Feto causso o respectivo fundamento legal eu TI - Troara Inicial puma 

VII - a datava NI - Número da Inscrição, no registro de divida ativa; 

VIII - a NPA - Nónutaro do Processa Administrativo ou do AI - Atirado Infração, 
se orles estiver ut,aradn a valor da divida. 

V - vilOta de irrusuteação: assessoria. consultaria, treinamento e outros; 

Art. 189. O sujeita passivo da Taxa de Fiscalização de Ocupação e de 
Permanência em Arcas, em Vias e cnn Logradouros Públicos - TFOP é o pessoa 
física auujutridica xuujeitn ou dexeutnpeatno, pela órgão competente, nos limites da lei 
aplicável e cata observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a 
localização, a intlataçãe, a ocupação na permanência de tutdveix, de eqoipatsnentos, 
de veicules, de utensílios cdv quaisquer annurax objetos, pertinente á lei de luto e da 
ocupação do sala e ao zuacanuento urbano, á estética urbana, aos cattumutne5, à 01 
4cm, á tranquilidade, á Inigione, ao trânsito a à segurança pública. atou obsarváncia 
às normas municipais de posturas. 

Seção IV 
Solidariedade Tributária 

Ari, 199, Por terem interesse comum na situação que constitui o fato 
geradorda Taxo de Fiscalização de Ocupação e de Permanência em Arcas. em Vias 
e em Logradouros Públicos - TFOP os por estnrem expressamente designados. são 
pessoalmente solidárias pelo pagamento tio rasa, as pessoas físicas au jurídicas: 

- responsáveis pela instalação dos mávcis, dos equipamentos. das veículos, dos 
utensílios e dos outros objetos; 

II - responsáveis pela locação, bem como o locatário, dos móveis, dos equipa-
mentos, dos veículos, dos utensílios e dos outros objetos. 

Seção b 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 191. A Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Permanência em 
Arcas. cnn Vias e cai Logradouros Públicos - TFOP nerá lançada, de oficio pela 
autoridade administrativa, através da multiplicação da CT - Casta Total canu a 
Respectiva Atividade Público Especifica canto NT-VA - Númuanro Total de Verifi-
cação Fiscal Anual por móvel, equipamento, veículo, utensílio e qualquer Omitiu 
objeto, divididos pelo NT-VF - Número Total de Verificações Fiscais Anuais, 
conforme a fónuunmlo abaixa: 

Art. 196. A Taxa de Serviço de Linapnz.a e de Conservação de Vias a da 
Logradoutmus Públicos - TSLC. fundada na utilização, efetiva uni potencial, de serviços 
públicos espreificos e divisíveis, prestados ao contribuinte uni pastas a xaa disposição, 
tatu cama falo gerador a utilização, efetivo ou potencial, de serviços públicos, capeci 
Ecoa e divisíveis, prestados ao contribuinte out pnuxtas atas disposição polo Mnnaicipio, 
diretamente os através de atitorizados, de pcnnixtionários, de concessionários cmi de 
contmtadan, de Littnpeza e de Connervaçãms de Vias e de Logradoutms Públicas: 

- de varrição, da lavagem e de capiaação de determinados tias e de determinados 
logrodounros públicos; 

II - de limpeza e de conservação da determinadas valas e de detenuainodas galerias 
Pluviais; 

III - de limpeza a da conservação e daxubstmção da determinadas buriros e de deteg 
minadas caixas dc rata. 

Art. 197.0 fala geradas da Taxa de Serviço de Limpeza e de Conservação 
de Vias e de Logradouros Públicos —TSLC ocorre nu dia Ia dejaneiro de cada exercício 
financeira, dota da utilização, efetiva ou potencial, de serviços 1túblicos, especificas e 
divisíveis, de Limpeza e de Conservação de Vias e de Logradouros Públicas, prestados 
ao contribuinte na potros a sua disposição pela Maoiclpio, diretamente ou através de 
autorizados, de permissinoárius, de concessionários ou de contratados. 

Ari, 199. A Taxa de Serviço de Limpeza e de Censcrvaçào de Vias e de 
Logradouros Públicos - TSLC não incide sobre: 
- as demais vias e as dentais logradouros publicas aoda a serviço pública des'arrição, 

de lavagem e da capianção não for prestado ao contribuinte ou posta a sua disposição 
pelo Município, diretamente ou através de autorizados, de parnuissinoásins, de coace 
siaoários ao de contratados; 

II - as demais valas e as demais galerias onde o serviço público de limpeza e de 
conservação cão for prestada se contribuinte ou ponto astro disposição pato Município, 

Art. 194. O lançamento da Taxa de Fiscalização da Ocupação e de Perna- 
VI - demais custos. 	 nência em Arcas, ciii Vias e eta Logradouros Públicas - TFOP deverá ter ano conta a 

situação fática dos móveis, dos eqtuipannmnauss, dos veiculos, dos utensílios e dos outros 
Art. 197. A Taxa de Fiscalização da Ocupação e de Permanência entu abjetos no uootaueosa do lançamento. 

Arena, em Vias e atut Logradouros Públicos - TFOP será calculada através da 
multiplicação da CT —Cuusto Total cutru a Respectiva Atividade Pública Específica 	Art. 199. Sempre que julgar necessário. à correta administração do tributo. 
com  o NT-VA - Número letal de Verificação Fiscal Anual por móvel, equipa_ o órgão fazeadário competente poderá notificar o contribuinte liam, ao prazo de 30 
mento. veiculo. utensílio  qualqaerouttro abjuro. divididos pelo NT-VF— Número (trinta) dias, contados da data da eiututifncaçãa. prestar deetaraçáru sobre a situação dos 
Total de Verificações Fiscais Anuais. conforme a fórmula abaixo: 	 móveis, dos equipamentos, dos vricurtot, dos ntcuuxiliot e dos atmlras abjctos, com base 

luas quais paderá ser lançada a Taxo de Fiscalização de Ocupação cdv Pcnnantéoeiu em 
TFOP = ( CT a XT-VA) (NT-VF) 	 Arcos. em Vias e em Lograríamos Públicos - TFOP. 

Art. 188. O CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública 	 CAPÍTULO X 	
- 

Especifica. o NT-VA - Número Total  de Verificação  Fiscal Anual por móvel, 	TAXA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO 
equipamento, veículo, utensílio e qualquer antro objeto e o NT.VP —Námeru Total 	 DE VIAS E DE LOGRADOUROS PUBLICOS 
de Verificações Fiscais Anuais terão demonstrados em anexa especifico próprio. 

§ 1'- A CDA-T - Certidão de Divida Ativa Tributária será preparado e 	 Seção 1 
ntuutuerado por processo eletrônica. 	 Seção III 	 Fala Gerador e Incidência 

Sujeito Fasaivn 
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§ 1.- Havendo requisição pelos partes. pelo juiz ou pelo ,ninistériu priblico, 	§ 1' - O Suhcoatrole do Princípio da Exigibilidade é a Verificação da 
serão extraídas cópias autenticadas ou certidões do PÃO - Processo Administrativo de 

	
Regra Infeaconstitacional de Análise dc Crédito Tributário. 

Inscrição de Dívida Ativa do Fazendo Público Municipal. 	
§ 2'- A Verificação da Regra Iafrocoastitnciisnal de Análise de Crédito 

§ 2' - Mediante requisição do Juiz A repartição competente, com dia e hora 
	

Tributário é a constituição seu Exigibilidade do Crédula Tributário não está,  

esse flor designado, lavrando o servenisiánio ternio da ocarréncia, com indicação, se for 
ocaso. das peças a serres trasladadas. 

pres-ismrnte marcados, poderá o PAD - Processo Administrativo de Inscrição de Divida 
Alisa da Fazenda Público Municipal ser exibido nu sede do juízo, pelo funcionário para 

	

	
integral. de reclamações e de recursos, nos tronos das leis reguladoras tio processo 
tributário administrativo, de concessão de medida limimsor era mandado de 
segurança, decom,censão de medida timinar ou de tutelo antecipada, em outras 

- Satpeasa. pesquisando a anistiaria de tmtoratúria, de depósito do seu mnnmmtnate 

Ari. 574. O 'AD - Processo Administrativo de Inscrição de Divida Alisa espécie, de ação judicial e de parcelamento; 
da Fazenda Público Municipal será: 	

II - P.stimstu. pesquisando a existência de pagamento, de rompemtsoçia, de 
- Aborto pelo responsável pelo Órgão de Divida Alisa; 	 transação, mIe remissão, de prescrição, de decadência, de conversão de depósito em 

renda, de pagamento antecipado e de homologação do lançamento, de consignação 
II - Prepararia e numerado por processo eletrônico: 	 em pagamento, de decisão administrativa irreformávet, da decisão judicial passada 

em julgada e de dação em pogamemmto em bens imóveis; 
III - Formado, cronologicamente, polo MACAL - Mapa do Controle Adtoinig trativo 
da Legalidade, pelo MALIC - Mapa de Apuração da Liquidez edo Certeza, pelo TIDA 	III - Euelaida, pesquisando a existência de isenção edo anistia. 
- Termo de Inscrição de Divida Ativa e pelo COA - Certidão de Divido Ativa. 

AD. 581. O CAL-T - Controle Administrativo da Legalidade de 
CAPÍTULO XIII 
	

Taibsmtu Vencido deverá ser efetuado através do MACAL-T - Mapa de Controle 
CAL-T - CONTROLE ADMINISTRATIVO DA LEGALIDADE DO CREDITO Adtninin-lrutivn da Legalidade Tributária. 

DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAl, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA 	
§ 1-O MACAL-T - Mapa de Controle Administrativo do Legalidade 

Tributária será preparado e eamnserado por processo eletrónico. Art. 575 . Poro o Município estabelecer CAL-T - Controle Administrativo 
da Legalidade rios Tributos Vencidos, objetivando a ALIC —Apuração Administrativa 	

§ 2'- O modela do MACAL-T— Mapa de Controle Administrativo da 
de sou Liquidez e Certeza, coma Finalidade de inscrevê-lo nu DAT - 

Divida Ativa Trj Legalidade Tributária é o constante ao anexo VII desta Lei. butáriu. deverá efetuar 5 (cinco) SAL, - Sebeontroles Administrativos do Legalidade. 

§ 3-O MACALT— Mapa de Contrate Administrativo da Legalidade 
Art. 576,0 1 (primeiro) SAL - Subcontrote Administrativo da Legalidade Tribs,tário será autenticado pela responsável pelo órgão de Divida Alisa. 

do Salacontrole do Prittnipin do Privativislatie. 

CAPÍTULO XIS' 
§ I - O Sabeontrote do Principie da Privotividade ti a Verificação da 	ALIC-T - APURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA LIQUIDEZ E DA 

Titaluridudc da Competência Tributária. 	 CERTEZA DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
NATUREZA TRIBUTÁRIA 

§ 2' - A Verificação da Titalaridade da Competência Tributário é a canstã 
loção se a Município, como a Pessoa Política Titular da Competência Tributária Privã 	Art. 882. Paro a Município estabelecer ALIC-T - Apuração 
liva, está Cobrando co, das Tributas: IPTU, ITBi, ISSON,  Taxada Poder de Policiada Administrativo da Liquidez e da Certeza das Tributos Vencidos. coto a Finalidade 
Competência Municipal, Taxa de Serviço Público Especifico, ou Divisível da Cotnpe. de inscrevê-lo na DAT - Dívida Ativo Tributário, deverá efetuará (sei,) SALICs - 
téncia Municipal, no Contribuição de Melhoria. 	 Sub.uporoçêes Administrativas do Certeza edo Liquidez. 

Art. 577. O 2' (srguodo) SAL - Snhcontrole Administrativo da Legalidade 	Art. 983. A 1' (primeira) SALIC - Sah.opuroção Administrativa da 
tio Sal,vontrole do Principio da Privutmvidade, 	 Certeza e da Liquidez é a SALIC - Sub-uparnção Administrativa da Certeza e da 

Liquidez da Base de Cálculo. 
§ I' - O Suhcautrolv tio Principio tio Facaltotividade é a Verificação do 

Exerciam da Cerupetênciu Tributária. 	 Parágrafo única. A SALIC - Smmb-apuração Adts,iaistrativa da Certeza 
e da Liquidez. da Base de Cálculo é o Verificação da sito Fsindutmscntação Legal e da 

§ 2- A Verificação Exercício da Competência Tributária tio constatação se sua Metodologia de Apuração. 
Município. como a Pessoa Política Titular da Campetêrc'a Tributário Privativa, editou 

Lei instituindo um dos Tributos: IPTU. lTBt, ISSQN. Taxa de Poder de Policia da 	ArI, 584. A 2' (segunda) SALIC - Sub-apuração Admaisistrativa da 
Competência Municipal. Taxa mie Serviço Público Especifica ou Divisível da Certeza e da Liquidez é a SALIC - Suh.oparaçãe Administrativa da Certeza e do 
Competência Municipal ou Contribuição de Melhoria. 	 Liqmmidez da Aliquota. 

Parágrafo único. A SALIC -. Sah.apsmração Administrativa da Certeza 
e da Liquidez da Aliquota é a Verificação da sua Fundamentação Legal e da sua 
Metodologia de Apuração. 

Ara. 585. A 5' (terceira) SALIC - Ssmb-opuração Administrativa da 
Certeza e da Liquidez ti o SALIC - Sub-apatrução Administrativa da Certeza e da 
Liquidez do Atualização Monetária. 

Parágrafo única. A SALIC - Sub-aparação Administrativa da Certeza 
e da Liquidez da Atualização Monetária é a Verificação da sua Fuadumneolação 
Legal edo nua Metodologia de Cálculo. 

Art. 986. A 4' (quarta) SALIC - Sub.upueaçãa Administrativa da 
Certeza e do Liqmmideo é a SALIC - Suh-opuruçSo Administrativa do Certeza e da 
Liquidez da Multo. 

Parágrafo única. A SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza 
a do Liquidez da Multa é o Verificação da suo Fundamentação Legal e da sua 
Metodologia de Cálculo. 

Art. 587, A 5' (quinta) SALIC - Sub.apumeaçãa Administrativa da 
Certeza e do Liquidez é o SALIC - Sumb-upamrução Administrativa da Certeza e da 
Liquidez di, Multa de Maca. 

Parágrafo única. A SALIC - Stmb-apumraçãa Administrativa da Certeza 
edo Liq,,idez da Multa de Mora é a Verificação da asma Fundamctuloçlo Legal e da 
sua Metodologia de Cálcula. 

Art* 588. A 6' (sexta) SALIC - Siub-apuração Administrativa da 
Art, 580.05' (quinto) SAL ~ Suubeommlrole Administrativo da Lega-lidade éCerteza edo Liquidez  a SALIC - Sxh-apatraçf o Administrativa da Certeza e da 

Smmbeoatrolc de Princípio da Exigibilidade. 	 Liquidez dos Juros de Mora. 

II - para um período mensal, através da multiplicação do CTM - Custo Total II - paro um período mensal, através da multiplicação do CTM - Cesto Total Mensal 
Mensal coma Respectiva Atividade Pública Especifica com  NTM-DC —Número vem a Respectivo Atividade Pública Especifica com o NTM-DC - Número Total 
Total Mensal de Diligência Fiscal por Contribuinte. divididos pelo NTM.DA - Mental de Diligência Fiscal por Contribuinte, divididos pelot'ITM-l3A —Número Total 
Número Total Mensal de Diligências Fiscais, conforme a fórmula abaixo: 	Mensal de Diligências Fiscais, conforme a fórmula abaiso: 

TFAF ( CTMs NTM-DC )s( NTFtI-DA) 
	 TFAF (CTM a NTP.I-DC) (NTM-DA) 

III - para aios penada semanal, através da multiplicação da CTS - Custo Total 	
III - para tini penada semanal, através da mttlttplueação da CTS —Custo Total Semana]

Semanal com a Respectiva Atividade Pública Especifica como o NTS-DC—Númncrn eot,s a Respectiva Atividade Pahlteo Especifica coam o NTS.00 - Núnmero Total Sctmm 

Total Setttnnal de Diligência Fiscal por Contribuinte, divididos pelo NTS-DA - aol de Diligência Fiscal por Contribuinte, divididos pela NTS-DA - Número Total 

Número Total Semanal de Diligências Fiscais, conforme a fórmula abaixo: 	
Semanal de Diligências Fiscais, conforme a fórmula abaixo: 

TFAF (CTS a NTS-DC) l ( NTS-DA) 
	 TFAF (CTSx NTS-DC) (NTS-DA) 

IV - para amst período diária, através da mmmltipliczção do CTD - C,,sto Total Diária com 
1V—para amm,s penado diante, através da multiplicação do CTD— CuusmoTutul Diário a Respectiva Atividade Público Específica com o NTD-DC - Número Total Diário de 
com a Respectiva Atividade l'tthltço Especifica çemtt o NTD-DC - Númttrro Total Diligência Fiscal por Contribuinte. divididos pelo NTD-DA - Número Total Diário de 
Diário de Diligência Fiscal por Contribuinte, divididos pelo NTD-DA - Número Dilig&ttcius Fiscais. conforme o fúrmmmlu abaixo 
Total Diário de Diligéncias Fiscais, conforme a fórmula abaixa: 

TFAF = ( CTD n NTD-DC) u ( NTD-I)A) 
	 TFAF = ( CTD u NTD-I)C): (NTD-DA) 

V - para aos período horário, através da multiplicação do CTH - Casta Total Horário 
V - paro em período horármo, atrux.ús da multiplicação da CTH - Casto Total com a Respectiva Atividade Pública Específico caso o NTH-DC - Número Total Hur 
Horário coma Respectiva Ali, idade Pública Especifica como NTH-DC —Número rio de Diligência Fiscal por Conteibaimmte, divididos pela NTH-DA - Número Total 
Total Horário de Diligência Fiscal por Contribuinte, divididos pelo NTH.DA - Horário de Diligências Fiscais, conforme o fórmula abaixo: 
Número Total Horário de Diligências Fiscais. enmmfnrme a fórmula abaixo: 

TFAF ( CTH 5 NTH-DC ) (NTII-DA) 

Aol. 162.0 CTA - Custo Total Animal coma Respectiva Atividade Públj 
eu Especifico, o NTA-DC - Número Total Anual de Diligência Fiscal por Coa. 
lnibmminlc, o NTA-DA - Número Total Animal de Diligências Fiscais, o CTM - Cimsle 
Total Mensal com a Respectiva Atividade Pública Específica, o NTM-DC - 
Número Total Mensal de Diligência Fiscal par Contribuinte, o NTM-DA - Número 
Total Mensal de Diligências Fiscais, o CTS - Casta Total Semanal com a Res-
pectiva Atividade Público Especifica, a NTS-DC - Número Total Semanal da Dili 
géncium Fiscal por Contribuinte, o NTS-DA —Número Total Semanal de Diligências 
Fiscais, o CTD - Custo Total  Diária coar a Respectiva Atividade Pública Especi-
fica, a NTD-DC - Número Total Diário de Diligência Fiscal por Contribuinte, o 
NTI3-DA - Número TereI Diário de Diligências Fiscais, o CTII - Custo Total 
Horário vant a Respectiva Atividade Pública Específica, o NTH-DC - Nútncro 
Total horário de Diligência Fiscal por Contribuinte e o NT1-I-DA - Número Total 
Ilorúno de Ditigémacias Fiscais. serão, demonstradas em umuvxo especifico própria. 

Seção III 
Sujeita Passivo 

Art, 163, O sujeita passivo da Taxa de Fiscalização de Atividade 
Ambulante, Eventual. Feirante e Rudimentar - TFAF é a pessoa linica ou jurídica 
,sujeita aa desempenho, pelo órgão competente, nos (imites da lei aplicável e vem 
observância do processo legal. da fiscalização exercida sobre a localização, a 
invtulaçào e a fuuneiommutneato de atividade ambulante, eventual, feirante e nidi-
memstar pertinente ao zoneomeoto urbano, em observância ás normas municipais 
sanitárias ode posturas. 

Seçfla IV 	 Art. 168. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Atividade Ambulante, 
Solidariedade Tributária 	 Eventual, Feirante e lçtmdi,oenman - TFAF deverá ter a,tt conta a situação fútiea da otivj 

dadc anmbsmlante, eventual, feirante e rudimttcnian na tumuitseatu do lançamento. 
Art, 164. par terem interesse eutttmmnm na situação que coastitami a foto 

gerador da Taxe de Fiscalização de Atividade Ammtbamlaatr, Eventual. Feirante e 	Art, 169. Sempre que julgar necessária, ã correto administração do tributo, 
Rudimentar - TFAF o,, por catanenu expressamente designados, são pesunalittente o  órgão  fazcedãria competente poderá nalificar e contribuinte pana, ao prazo de 30 
solidários pelo pagamento datava, a, pessoas físicas emm jmmrmdmcau: 	 (trinta) dias, contados da data da vieatificação, prestar declarações sobre o situação da 

atividade uatha,lantv, eventual, feirante e rudimentar, cem base mas quais poderá ser 
- titulares da propriedade ou do domínio umml ou da posse do hent imóvel onde esta 	lançada a Taxa de Fiscalização de Atividade Anshailuaie, Eventual, Feirante e Rmudi- 

Ieealizado, instalado e ímmacmonuada o ambulante, e eventual, a fumante e e mdi. tnnnlan - TFAF. 

CAPÍTULO VI1I 
II - responsáveis pela locução da bem imóvel onde está localizada, instalado e 	 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARTICULAR 
fumnciaoemmde e umbalnata, e eventual eu feirante: 

Seção 1 
III - o pronautor, o organizador a e patrocinador de exposições, feiras. festejos. 	 Fato Gerador e Incidência 
comemorações e eurnus acontecimentos, em locais previamente definidas. 

Art. 170. A Teve de Fiscalização de Obra Particular - TFO, fundada eu 
Seção V 	 poder de policia do Município - limitando ao disciplinando direito, interesse ou 

Lançamento a Recolhimento 	 liberdamle, regula o pratica tir ato ano abstração de fato, em razão de interesse pública 
eoneemeate á segurança e ao respeite à propriedade e aos direitos individuais ou 

Art. 165. A Taxa de Fiscalização de Atividade Ambulante. Eventual, coletivos - tem como fato gerador a desempenho, pele órgão competente, ires limites 
Feirante e radimentun—TFAF será lançada, de oficie pelo autoridade administrativa: 	da lei epticével e cem observância do processo legal, da fiscalização ascenda sobre a 

execução de obra particular, nu que respeito à construção e A reformado edificação e 
- para amos período anual, através de multiplicação do CTA - Custo Total Aam,al 	execução  de loteameutte de tenteou, pertinente  Atei de uso  e de ectupuçilo do solo ano 

cem a Respectiva  Atividade Publico Especifica  com o NTA-DC - Numero Total zoneamenla amebueo, em obseroãncia tis normas municipais de obras, de edificações ir de 
Anual de Diligência Fiscal por Contribuinte, divididos pelo NTA-DA - Náutmrro pastoras. 
Total Animal de Diligências Fiscais, conforme a fúnttumla abaixa: 

TFAF = ( CTA NTA-DC): NTADA) 	
Ara, 171. O fala gerador da Taxa de Pisculizoçãu de  Obra Particular - TEO 

considera-se ocorrido: 

Art. 578. O 3' (terceiro) SAL - Sobeontrole Administrativo da Legalidade 
tio Sabcoatrolo do Principiada Pernaissis'idnde. 

- O Sabcontrole do Principia da Permissisidade é o Verificação da 
Imunidade e das Vedações Tributárias. 

- A Verificação tin Imunidade Tributário é a constatação se o sujeito 
passivo, além de apresentar o perfil, atende ás exigências legais para gozar do beneficia 
venal ittmcionat. 

§ 5' - A Veaiâeaçãu das Vedações Tnibalsiaius ti u cnnstotaçSu xc nu 
constituição do crédito tributária, furam observados as Principies da Reserva Legal, da 
Igualdade Tributário, da Anterioridade, da Anualidade e da Não-Utilização do Tribute 
com Efeito de Confisco. 

Art. 579.04' (quarto) SAL- Suhcostrole Administrativo da Loga-lidude é 
Sabvontrole do Principio da Enecatariedadc. 

§ I' - O Suhuuutrule do Principio da Executoriedade ti a Verificação da 
Norma Constitucional de Competência Tribatária e da Regra lafrucoastitacionot de 
Capacidade Tributária. 

§ 2- A Verificação da Norma Constitucional de Competência Tributário e 
da Regra tafraconstitacional ele Capacidade Tributária é a constatação se o Foto 
Gerador, a Hipótese de Incidência, o Sujeito Passivo, a Base de Cálculo eu Alíquoto rio 
compatíveis com o tributo, estabelecendo consistências com a Constituição Federal, o 
Código Tributário Nacional, a Legislação Federal, o Lei ørg.ioiru do Município e 
Legislação Tributária Municipal. 

TFAF = ( CTH u NTH-DC ) (NTH-DA) 

Art. 166. O ioaçuntemtto da Taxa de Fiscalização de Atividade Ambalanle, 
Eventual, Feirante e Rudimentar - TPAP ocorrerá: 

- ao primeiro exercício ou améc ou semana ou dia ou tora, na data da autorização edo 
licenciamento municipal; 

II - aos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lonçanmeumo e 
de kaculluissenle de Tnibaulos Municipais, estabelecido através de Decreta baixado pelo 
Chefe do Euec,mtisu, até 31 de dezembro do exercício anterior; 

III - cm qualquer exercício ali usmês ou semana  ou dia uru hora, es dolo de nova amimo 
rização edo nexo liccaciameata municipal. 

Art. 167. A Taxa de Fiscalização de Atividade Ambulante, flvcntntut. Pai-
mote e Rudimentar - TFAF será recolhida, através de Documento de Arrecadação da 
Receitas Munici,mois, pelo rede bancária, devidamente, autorizada pelo Prefeitura: 

- mio primeiro exercício, usa dato da autorização a da licenciamento municipal; 

II - nus exercícios sabseqüenutes. co,sfonne Calendário Aurnul Fiscal de Lançamento 
de Recolhimento de Tributos Mmuuuicipais, estabelecido através de Decreto baixada pela 
Chefe do Executivo, até 3 i de dezembro do esencicie anterior; 

III —em qualquer exercício, havendo reinicio de laeotizuçào, de instalação mdc funcio-
namento de atividade ambulante, eventual, feirante e nuditneotae, au data da novo 
autorização e do fase licenciamento municipal. 



Parágrafo único. A SALIC - Sab-apuração Administrativa do Certeza e da 	Art. 613. Será ropodida a CPI) - Certidão Positiva de Débito se for 	IV - etsste de equipamento: iafsamsútica, ntcso. cadeira e entres; 
	

M. 144.0 lançamento da Taxa do Fiscalização do Anúncio - TFA deverá 
Liqoidez dos Demais Adicionais é a Verificação da sua Fundamentação Legal ou consta-lado o existência «te créditos vencidos: 	 terem eotrtu a situação fálico do anúncio e do seu vricuio de divulgação tsr momento 
Centralttol,da soa Metodologia de Cálculo. 	 V- casto de manutenção: assessoria. consultaria, treinamento e outros; 

	
do lançamento. 

- em corso de cobrança executiva em que não tenho sido efetivada o penhora; 
Ad, 605. A ALIC-T - Apuração Administrativa do Liquidez e do Certeza 

dos Créditos Não Tributárias Vencidas deverá ser efetoadu através do MALIC-NT - II - cuja exigibilidade não esteia suspensa. 
Mapa de Aporoção do Liquidez e do Certeza Não Tributária. 

§ I - A CPD - Certidão Perjtia de Débito não surtirá os ntevsaes 
§ 1' - O MALIC-NT - Mapa de Apuração da Liqoidrz e da Certeza Não efeitos que a CND - Ceeidào Negstivu de Débito. 

Tributário será preparado e numerado por processo eletrônico. 
§ 	- A CPD - Certidão Positiva de Débito terá validade de 90 

§ r - O madria do MALIC-NT - Mapa de Apuração da Liquidez e da (noventa) dias. 
Certeza Não Tributário será instituida através deportaria pela autoridade competente. 

§ 3' - O modelo do CPD - Certidão Positiva de Débito será ioxtitttido 
§ 3' - O MALIC-NT - Mapa de Apuração da Liquidez e da Certeza Não através de portaria pelo autoridade competente. 

Tributário será autenticado pelo responsável pele Orgão de Divida Ativa, 
Art. 614.0 prazo tttásioto para o rspediçào de certidão será de lO (dez) 

CAPÍTULO XVII 
	

dias, contados a partir do primeiro dia útil após a entrudo do requerimento na 
CERTIDÕES NEGATIVAS 

	
repartição cottsprteolc. 

Art. 606. Ficam instituidas a CND - Certidão Negativa de Débito. a CPD 	§ 1 - As certidões poderão ser expedidas pela processe tsseeãnico ou 
Certidão Positiva de Débito eo CPND —Certidão Positiva com Efeito de Negativa de eletrônico. 

Débito. 

Art. 607. A Fazenda Público Municipal exigirá a CND - Certidão Negativa 
de Débito ex a CPND - Certidão Positiva rena Efeito de Negativa de Débito, como 
prova de quitação ou regularidade de créditos tributarias e não-tributários. 

Art. 608. A CND - Certidão Negativa de Débito, o CPD - Certidão 
Positiva de Débito o a CPND - Certidão Positiva cosa Efeito de Negativa de Débito 
serão expedidas otedtonte Requerimento do Interessado ou de seis representante legal, 
devidotrsentc habilitados. 

Art. 609. O Requerimento do Interessado deverá conter: 

- o(s) Tributo(s) is que se Rrfrve(m); 

II - o(s) Estabelecimento(s) a que se Refere(tu); 

III —o(s) ltoés'el(iv) a qssc se Refere(m); 

IV - as Informações Necessárias á Identificação do Interessado: 

§ 2' - As certidões serão assinadas pelo Responsável pele Õrgão de 
Divida Ativa. 

Art. 615. /i CND - Certidão Negativa de Débito, o CI'D - Certidão 
Positiva do Débito eu CPND —Certidão Positiva com Efeito de Ncgutis'o dc Débito 
Certidão Negativa: 

- não servirão de prova cottlto cobrança de quaisquer débitos referentes a 
recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham o ser apurados pela 
Fazendo Pública Municipal, conforme prerrogativa legal prevista ires brisas de  
IX do Artigo 149 da Lei Federal Na  5172, de 25-10.1966 - Código Tributário 
Nacional; 

II - serão eficazes, dentro de seis prazo de validade e para o lima qstr se destinam, 
perattse qualquer órgão ou entidade da Administração Federal, Estadual 
Municipal, Direta ex Indireta. 

Art. 616. - A prática de ata indispensável pura evitar a caducidade de 
direito dispensa a presa de quitação de tributos, a CND - Certidão Negativa de 
Débito. 

Vi —demais custos. 	 Art. 145. Sempre que jntgor necessário, is correta adminsstsução da tribute, 
órgão fazendárso competente poderá notificar o contribuinte pura, no prazo de 30 

Art. 137. A Tusu de Fiscalização De Anúncio - TFA será calculada (trinta) dias, cortados da dota da cieatiftroção, prestar declarações sobre a sitooção do 
através da multiplicação do CT - Casto Total coma Respectiva Atividade Pública anúncio edo seu veículo de divulgação, com base rue quais poderá ser lançador Taxa 
Especifica cem e NT-VA - Número Total de Verificação Fiscal Anual por Anútt- de Pieentieaçãa de Anúncio —TP/s. 
cio, divididas pelo NT-VF - Número Total de Verificações Fiscais Anuais, eottfog 
meu fórmula obaioo: 	 CAPiTULO I'I 

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE 
TFA (CTs NT-VA) ti NT-VF) 	 PASSAGEIRO 

Ari. 138. O CT - Casula Total com a Respectiva Atividade Pública 	 Seção 1 
Especifica. n NT-VA - Número Total de Verificação Fiscal Aostot por Anúncio e 	 Falo Gerador e Incidência 

NT-VF - Núnrero Total de Verificações Fiscais Anuais serão demonstrados rol 
anexo especifico próprio. 	 Art. 146. A Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte de Passageiro - 

TFV, fundada no poder de policia do Município .- limitando eu disciplinando direito, 
Seção III 	 interesse ou liberdade, regista a prática de ato ou a abstenção de fato, elo razão de 

Sujeito Passivo 	 interesse público concernente ã segurança, 6 higiene e à ordem pública - teto come fuso 
gerador o desempenho, polo órgão competente, aos limites do lei aplicável e com ahsrg 

Are. 139.0 sujeito passivo da Taxa de Fiscalização dr Anúncio —TFA vânciu do processo legal. da fiscalização exercida sobre o circulação, a segurança. a 
é a pessoa fisica eis jurídico sujeito ao desempenho. pelo órgão competente. nos conforto. o lagiene, a conservação e n fssacionatstrnlo de veiculo de transporte de 
limites do lei aplicável r com observância do processo legal, da fiscalização passageira. pertinente ou exercício de atividades dependentes de concessão ou de autuei 
exercida nobre o utilização eu exploração de atrúacio, laertinrxtr aos bens públicos zução de Poder Público e no respeito dos direitos individuais ou coletivas, em ebser-
destro comum e ao controle da estética edo espaço visual urbanos, cm observância s'ãoeiu ás normas municipais de transporte. 
às normas municipais de pastaras. 

Art. 147. O fato gerador do Tona de Fiscalização de Veículo «In Trottvporte 
Seção IV 	 de Passageiro - TFV considera-se ocorrido: 

Solidariedade Tributária 
- no primeiro exercício, tia data de início de circulação do veículo de transporte de 

Art. 140. Por terem interesse comum xx situação que constitui o fato passageiro, pelo desempenho, pelo órgão competente, nas limites dulei aplicável ecem 
gerador da Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA ou por enlacem expressamente observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a segurança e o cottferto 
designados, são pessoalmente solidários pele pagamento da lamas pessoas finicus do se/cale de transporte de passageiro; 
ats jurídicas: 

II - nos exercícios subsequentes, pela desempenho, pela órgão competente, nos limites 
- titulares da propriedade alt do domínio útil ast da posse do bens: 

	
da lei aplicável e creta observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a 
negtsruoça, o conforto, a higiene, o conservação e o fstnciooansrnto do veículo de 1r005 

inaóvcl onde o anúncio está localizado; 	 porto de passageiro; 
rtús'el onde o as/meia está sendo veiculado; 

111— em qualquer exercício. no dasu de conserto, de reforasa no de eeslauauçflo do veicui 
lodo transporte de passageiro, pela desempenho, pelo úrgão competente, nos lisni(es da 
lei aplicável e cem observância do processe legal. do fiscalização exercido sobre a 
segurança, o conforto, a higiene, a conservação o o foncionamento do vricsslo de 
transporto de passageiro; 

II - responsáveis pela locação do bem: 
a) o Nastse oslo Ranâo Social. 	 Parágrafo único. A dispensa a prosa de quitação de tributos, a CND - 
6)0 Residência ousa Domtcíito Fiscal; 	 Certidão Negativa de Débito, não elimina, porém, a responsabilidade: 	 a) inaúsel onde o anúncio está localizado; 
e) o Ramado Negócio asa Atividade: 	 b) móvel onde o anúncio está verde veiculado: 

V - a Indicação do Período a quere refere o Pedido 

Parágrafo único. O modelo de Requerimento do Interessado será instituído 
através deportaria pela autoridade competente. 

Are. 610. A CND - Certidão Negativa de Débito, a CPD - Certidão 
Positiva de Débito e o CPND - Certidão Positiva com Efeito de Negativo do Débito, 
relativas ã situação fiscal e a dados cadastrais, sé serão expedidas após os informações 
fomecidas pelos órgãos responsáveis pelos dados a serem certificados. 

Art. 611. Será expedida a CND - Crríidáo Negativa de Débito se 000 for 
constatado a esissáocia de créditos não vencidos: 

- rsv canso do cobrança executivo etu qsie não tenho sido efetivada a penhora; 

§ 2' - O modele de CND - Certidão Negativo de Débito será itsstituido 
através de portaria pela autoridade competente. 

Art. 612. Será espnóis(u o CPND - Certidão Positivo com Efeito do Negativa 
«la Débito se for constatado a existência de créditos não vencidos: 

- em cursa de cobrança executiva em que tenha sido efetivada o penhora; 

II - ruiu exigibilidade esteja suspensa. 

§ 10-   A CPND-  Certidão Positiva com Efeito de Negativo de Débito surtirá 
os mesmos efeitos que o CND - Certidão Negativa de Débito. 

§ 2"- A CPND - Certidão Punitiva com Efeito do Negativa de Débito terá 
validade de 30 (trinta) dias. 

§ 5' - O modelo de CPND - Certidão Positiva com Efeito de Negativa de 
Débito será insuittsido através deportaria pela autoridade competente.  

- dc lodosos participantes respondereto,  no ato,  polo tributo,  porventitra, devido.  
pelosjtiros de obra e pelas penalidades cabíveis, excetuadas ás relativas a infrações; 

LI -. pessoal do itsfrolor responder, tia ato, pelas penalidades cuhívciv, relativas a 
infrações. 

Art. 617. A CND - Certidão Negativa de Débito .,pedida com dolo ao 
fraude, cotttettdo erro canino a Fazenda Público, responsabiliza, pessoulmento, o 
funcionário responsável pela expedição, pela crédito tributário e pelos juros de 
moeu —escolas. 

Are. 618. Na expedição de CND - Certidão Negativa de Débito doloso 
os fraudulenta centras Fazenda Pública, a responsabilidade pessoal, do funcionário 
responsável, pelo crédito tributário e pelos juros de moca acrescidos, não exclui 
responsabilidade criminal e funcional que no caso couber. 

Are. 629, As certidões serão solicitadas mediante requerimento da parte 
interessada eis de seIs representante legal, devidatsrrnle habilitados, o qual deverá 

nostro os razão social; 
endereço ou domicílio tributário; 

e) profissão, ramo de atividade e rúntreo de inscrição; 
inicio de atividade; 
finalidade  a que se destina; 

D o período a que no refere o tseéida, quando for o caso; 
g) ossittotstro do requerente. 

Art. 621, Au certidões relativas á situação fiscal e dados cadastrais vii 
serão rspeóiéav após os informações fomecidas pelos úrgãos responsáveis pelas 
dados a serem certificadas. 

Ali. 622, Da certidão caoslarsi o crédito tributário e fiscal devidamente 
constituído. 

III - as quais a aoúaeie uprovrilor, quanto ao anunciaria assoe abjeto unrinciudo. 

Seção V 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 141. A Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA será lançada, de 
oficio potu autoridade odmististratia'a, através da multiplicação do CT-Custo Total 
coma Respectiva Atividade Público Específico coma NT.VA  - Número Total de 
Verificação Fiscal Anual por Anúncio, divididos pelo NT-VF - Número Total de 
Verificações Fiscais Anuais, conforme a fórmula abaixo: 

TFA = (CT a NT-VA ) (NT-VF) 

Arí. 142. O lançamento da Taxo de Fiscalização de Anúncio - TFA 
ocorrerá: 

1—no primeiro excedem, na datado inscrição cadastral dn anúncio; 

II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Animal Fiscal de Lança-
mente ode Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto 
baixado pelo Clsofe do Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício, havendo alteração de endereço e/ou de anúncio e/no 
de veículo de divulgação, nodoso da alteração cadastral. 

Are. 143. A Taxo de Fiscalização de Anúncio - TFA será recolhida, 
através de Documento de Arrecadação aio Receitas Municipais. pela rede bancária, 
devidansente, asitoeizuda pela Prefeitura: 

1-150 primeiro exercício, «tu datado inscrição cadustral do anúncio; 

II - nos exercícios subseqüentes, coutfoemc Calendário Animal Fiscal de 
Lançamnnao e de Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de 
Decreto baixado 1)010 Chefe do Executivo. até 31 de Dezembro da exercício 

III - em qualquer exercício, havendo alteração de endereço e/ou de anúncio e/ou 
de veículo de divutgoçflo, no data da alteração codartrai. 

Seção II 
Bate de Cálculo 

ArI, 148, A bane de cálculo da Tavn de Fiscalização do Veiculo de Trotts-
porte de Passageiro - TFV será determinada, para rodo veicula de transporte de 
passageiro, através do rolem, dis'isix'el, proporcional e diferenciado do custo da raspes 
livu atividade pública específica, em função do Itúmera anual do vistorias fiscais. 

Parágrafo única. Considera-se custo da respectivo atividade pública especi-
fica. todos os gastas diretos e indiretos envolvidos nu desempenho, pelo órgão compe-
tente, da fiscalização, tais como: 

1— custo com pessoal: salário, férias. IS' salário e vossos vantagens e beoefiuios; 

II - cnoia operacional: águia, luz, telefone, combustível e outros; 

III - custo de expediente: canela, lápis, régio, papel, fichários, arquivos, pastas e nutres; 

IV - costado equipamento: infamiálica, urrou, cadeira e outros; 

V - custo de manutenção: assessoria, consultoria, treinamento e outros; 

VI - deutsais custos. 

Are. 149. A Taxado Fiscalização de Veículo de Transporte de Passageiro - 
TFV será calculada através és multiplicação do CT - Cttslo Total coso a Respectiva 
Atis'idode Pública Específica cosmo o NT-VA - Nrãncru Total de Vistoria Fiscal Anual 
por Veículo de Transporte de Passageiro, divididos pelo NT-VF - Número Total de 
Vistorias Fiscais Ansiais, coofonnr a fórmula abaixo: 

TFV (CT x NT-VA) (NT-hP) 
Ali. 190. O CT -  Casto 1'asal com a Respectiva Atividade Pública Espg 

e/fluo, a NT-VA - Número Total de Vixtoriu Fiscal Assual por Voicxto de 'l'ronsparto do 
Pav.sagoira e o NT-VF - Número Total de Vistoria Fiscais Anuais serão demonstrados 
em anexo especifica próprio. 

Seção III 
Sujeita Passivo 

II - cuja extgshsiióaéu não esteja sissprnsa. 	 Art. 619. Sem prejuízo das Responsabilidades Pessoal e Criminal, será 
exonerado, a bem do serviço público, o servidor que expedir Certidão doloso ou 

§ 1'- A CND - Certidão Negativa de Débito lrró validado de 60 (sen000to( 	íraoésulensa contra a Fazenda Pública Municipal. 



Art. 649. Esta Lei entrará em vignr em 1.' de janeiro de 2814 

Purogrofa Unira. Os anexa, II e 11 entrarão cio s'ignr 90(nnvenln) 
dias a partir da datada prubileaçfln da presente 1,.eí, conforme preceituou Art. 
150, Inciso III, alIara "b" n'e" da Constituição Federal de 1980. 

Ari. 690. Ficam revogadas as Leis Complementares Municipal,, ri- 
26 ' 	 Os de 21 de dezembro de 2001, ' 032. de 30 de dezembro de 2002. N' 037, de 
29 de dezembro de 2003 e Inda u Capitula III da Lei Complementar 031 de 30 
de dezembro de 2002, e os demais disposições em contrário. 

Ari. 651. Permanecem cm vigor ar disposições eualidns ao Lei vi 
2254 de 21 de dezembro de 2010 e Lei Complementar o' 89 de 08 de dezembro 
de 2011. 

Prefeitura Municipal de São Pedra da Aldeio. 13 de novembro de 2013. 

CLAUDIO CIIIJMBINIIO 
= Prefeita - 

Parágrafo Inico. Se vencida, a Fazendo Pública Municipal ressarcirá o II -sem imposição de penalidade. nos demnir casos. 
valor das despesas feitos pela porte contrária. 

§ 1" - No caso do inciso 1 deste Art. 647. o tempo decorrido entre 
Art. 636. O processo administrativo correspondente ú inscrição de Divida concessão do beneficio e sua resognçõo 090 se computa pneu efeito do prescrição 

Ativa, à execução fiscal ou 6 ação proposta contra o Fazenda Público Municipal troO do direito A cobrança do crédito. 
mantido na repartição competente, dele se extraindo os cópias autenticadas ou certidões 
que forcas requeridos pelas partes ou requisitados pelo jato ou pelo Ministério Público. 	§ 2'- No coso do inciso li dente Art. 647, o rcvupnçàn só pode ocorrer 

antes de prescrito o referido direito. 
Parágrafo único. Mediante ccqttisiçõo do juiz O repartição eompeleole, 

com dia chora previamente marcados, poderá o processo administrativo ser exibido. 	Ari. 648. A concessão de moratória, anistio, isenção e irismmnidade não 
na sede do juízo, pelo fuacionúrin parar esse flor designado, lavrando o serventuário dispensa o cumprimento de obrigações acessórias. 
rcnno da ocoerénein, mm indicação, se for o coso, das peças a nevem trasladadas. 

CAPITULO XX 
GARANTIAS E PRIVILÉGIOS 

Seção 1 
Dirpnsições Corais 

Ari. 637. Soai prejuízo dor privilégios especiais nobre determinados bens. 
que sejam previsto cor lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a tntoiidatic 
dos bens e das medos. de qualquer origem ou natureza. do sujeita passivo, seu espólio 
ou sua massa falido. inclusivo os gravados por ônus reatou cláusula de inolicnnbilidadc 
ou impenhrorabilidade. seja qual for o data da constituição do ônus ou do cláusula, 
escetaettus unicamente os bens e rendas que o lei declare absolutamente impeutsordveis. 

Ari. 639. Peesatae.se  fraudulenta a alienação ou oneroçõu de bens ou rendas. 
ou seu começo, por sujeito passivo em débito paro com a Fazenda Pública Municipal 
por crédito tributário regularmente inscrito como divida ativa. 

Seção II 
Preferbncins 

Ari. 639. A cobrança judicial do crédito iribulúrio não é sujeita a concurso 
de credores ou ttahilitaçàn cm faléncia, concordata, inventário nau arrolamento. 

Parágrafo único, O concurso de prefcréncin somente se verifico entre 
pessensjurídicas de direito pública, na seguinte trrdent: 

- União; 

II - Estados. Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pra rota: 

lii - Municípios. conjuntamente e "pro rata". 

Ari. 640. São encargos da massa falida, pagáveis preferencialmente a qoai3 
quer outros e Os dividas do massu, os créditos tributários vencidos e cumeadas, cxigis'cis 
na decurso do processo de mImem. 

ArI. 641. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados era 
inventário ou an'olamettta, alt o outros encargos da monte, os créditos tributários 
vencidas no vimiceodos, o carga do de cujos ou de seu espólio. esigiveis no decurso da 
processo de inventário ou arrolamento. 

Ari. 642. São pagos preferencialmente o quaisquer outros os créditos 
tributários vencidos ou s'itmcendns, a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em 
liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no decurso da liquidação. 

Art. 643. Não será concedido concordata azar declarado a cniinção das abri 
gaçhes da falido, sem que o requerente faça prova da quitação de todos os tributos 
relativos ã rita atividade mercantil. 

Ar[. 644. Ncnhutttra sentença de julgamento de parúllra alt adjudicação será 
preferida sem prosa da quitação de todos os tributas relativas nos bens do espólio ou lis 
suas rendas. 

Ari. 645. O Município não celebrará contrato na aceitará proposto em 
concorrência pública sorri que contratante ou proponente faça prova da quitação de lodos 
as créditos tributários e frscaíú devidos á Fazenda Pública Municipal, relativos 
atividade cor cuja eneecicio contrata ou concorre. 

CAPITULO XXI 
DJSI'OSJÇÔFS FAVAIS 

Art. 646, A Unidade Fiscal do Município - UFM. terá seu s'ains uaitúrio. 
corrigido monetariamente, a critério do entoridade adminisrrsrivu, por índices, oficiais 
de inflação. 

Art. 647. A concessão de moratória. anistia, isenção e imunidade a0u gero 
direita adquirido em caráter individual e será revogada de oficio, sempre que se apure 
que o beneficiado nfla satisfazia nu deixou de satisfazer as condições ao aia cumpria ou 
deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se, assim, os 
créditos devidos acrescidos de juras de mora: 

- zuni imposição da penalidade cabível, aos casos de dolo, fraude ou sirrrutiaçõo do 
beneficiado, ou de terceiro em beneficio daquele; 
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Parágrafo única. Cunsidem-se casto da respectiva atividade públics II - nas esereicins subseqüentes. cotttnrrrre Calendário Anual Fiscal de Lançamento e 
especifico, lados os gostar diretas e indiretas envolvidos tio desempenha, puin do Recolhimento de Tributas Municipais, estabelecida através do Decreto baixado pelo 
órgão competente, da flscalio.açéo. tais como: 	 Chefe do Executivo, até 31 de Dezembro da exercício estrelar; 

- casta com pessoal: notório, férias, Ir salário e nutras vantagens e beneficias: 	111 - em qualquer exercício. baseado alteração de endereço vina de atividade, nadara 
da alteraçflo codaslml. 

II - casto operociotmol: égua, luz, telefone, combustível e outros; 
Ari. 118.0 lançamento da Taxo de Fiscalização de Localização, de Insta- 

11 - custo de expediente: caneta, lápis, régua, papel, fichários, arquivos, pastas e 	inção e de Erincloasmeatu de Ilutabelecimeoto - TEL deverá ice em conte a aitoaçflo 
mires: 	 fútica do estabelecimento no momento do lançamento, 

- casto de equipamento: informática, mesa, cadeira e uuirns; 	 Art. lis. Sempre que julgou necessário, à correto administração do tributo, 
órgão fazeodúrio competente poderá notificar o contribuinte para, ao ptnon de 30 

0'— custa de manutenção: assessoria, consultoria, treinamento e outras; 	(trinta) dias, cnoiados da dotada cientificação, prestar declarações sobre a situação do 
estabelecimento, com base nau quais poderá ser lançada a Taxo de Fiscalização de 

VI - demais cristas. 	 Localizrmçio, de Instalação e de Funcionamento de Estabelecimento - TFL. 

CAPITULO IV 
TAXA DE FISCALI7AÇÂO SANITÁRIA 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Ad, 120. A 'luxo de Firoalicação Snaitútiu - TFS, fundado na puder de 
policiado Município— linrivarrrio ou diseipliuranuin direita, interesse no liberdade. regula 
a prática do ata na a abstenção de feto, cm moãn de interesse público concernente 6 
higiene dx prnduaçãa edo mercado - tcas cama fato gerador o desempenho, pelo órgão 
cumperrurte, aos limites da lei aplicável e com observétrcia do processo legol, do fivcá 
lio,ação exercida sobre o localização, e instalnçàn e o funcionnmenta de estabelecimento. 
onde é fabricado, produzida, mnnipulado, acondicionado, conservado, deporilado, 
armazenada, troorportedo, distribuído, rendido ou consumido alimentos. un enereida 
outra atividade pertinente 6 higiene pública, em obserx'ãncia 6s normas municipais 
sanitárias. 

Art. 121.0 lista gerador da Taxa de Fineolizoçoo Sanitária - TFS considera-
ocorrido: 

1—na priorciro exceeieio, no data de inicio de atividade, pelo desempenha, pela órgão 
cnrrtprtenne, nos limites do lei aplicável e com observância da processo legal, da fiscã 
lizoção exercida sobre a localização co instalação de extabrlcciuncota, onde é fabricado, 
produzido, manipulada, acondicionado, conservado, depositado, armazenado, ~,por-
tudo. dissrihuida, vendido ou consumido alimentos. flui exercido osulco oúvidnde pnnti-
neale á higiene pública; 

II - nas exercícios subseqüentes. pelo desempenho, pela órgão competente, nos lituitra 
da lei aplicável o com observância do processo legal, da fiscalização exercida sabre o 
funcionamento de estabelecimento. ande é fabricado. prodtuzido, manipulado. acandi-
cionudo, conservado, depositado. anssazenado, transportada, distribuiria, vendida ou 
consuummidu alimentos, ou exercida outra atividade pertinente à higiene público; 

III - em qualquer exercício. nua data de alteração de endereço e/una de atividade. pela 
desempenho. pelo órgão competenute. uru, limites da lei aplicável e caio observância do 
processa legal, do fiucatioaçào exercido sobre a localização e a innrntuçán de estabe-
lecimento. onde é fabricado. produzido, manipulado. acondicianoda, conservado. ulepa 
nitado. armazenado, transportado, distribuído, vendida no consumido alimentos, ou eneg 
rida outra atividade pertinente á higiene pública. 

An. liS. A Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de 	Art. 122. A Tara de Fiscalização Sanitária - TPS não incide nobre as 
Funcionamento de Estabelecimento - TFL será lançado, de oficio pela autoridade pessoas físicas uda estabelecidos. 
udmioistratis'o, através da multiplicação do CT - Custo Total cam a Respectiva 
Atividade Pública Itspccl0ea com o NT-DC - Número Total de Diligéncia Fiscal 	Parágrafo única. Coasidemm.se  não estabelecidas os pessoas físicos que: 
Anual por Contribuinte, divididos pelo NT-DA - Námevu Total de Diligências 
Fiscais Anuais. conforme o fórmula abaixo: 	 1 - exerçam atuas atividades em suas próprias eesidáncias, desde que são abertas ao 

público em geral; 
TFL = ( CT n NT-DC) (f4T-DA) 

II - prestam seus serviços na estabelecimento ou na craidéncia das respectivos laoufl 
Ari. 116. O lançamento da Tona de Fiscalização de Localização, de dares de serviços. 

instalação e de Funcionamento de Estabelecimento - TFL acorrerá: 
Seção II 

- na primeiro exercício, ne data da inscrição cadastrei; 
	

Bane de Cálculo 

Ii - aos exercícios stuhsoqoenteu. coufamur Calendário Anual Fiscal de Lanço- 	Art. 123. A bane de cálculo da Tona de Fiscalização Sanitária - 'lES será 
mente cdv Recolhimento de Telharas Municipais, estabelocido utrns'éx de Decerto detemniurada, pura roda atividade. através de rateio, divisível, proporcional e dife- 
hainndo pelu Chefe do lixeculivo, aié 31 de Dezembro do exercício anterior: 	reaciudo do canta da respectiva atividade pública especifico. cm função da número 

auaai do diligéncios fiscais. 
III - cm qualquer exercício, hns'rndn alieroção de endereço e/au de atividade, na 
data ás alteração cadastrei. 	 Parágrafo única. Considera-se disto da respectiva atividade pública espe- 

cifica, todos as gastos diretor e indiretos envolvidas nu desempenha, pelo órgão 
ArI, 117. A Tnxa de Fiscalização de Lornlizruçúo, sie instalação e de competente, da fiscalização, tais como: 

Funcionamento de Estabelecimento —TFL será recolhido, através de Documento de 	1— conta com pessoal: salário, férias, 13' salário e outras vantagens e beneficio,.: 
Arrecadação de Receitas Muniripxir, pela rede bancária, des'idamente, natori,,udn 
pelo Prefeitura: 	 II - carta operacional: água. luz, telefone, combustível e outras; 

- na primeiro enredem, na dato da inscrição cadastra]; 	 111—custa de expediente: caneta, lápis, régua, papel, fichários, arquivos, pastar e outros: 

Art, III A Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de 
Funcionamento de Estabelecimento - TFL terá calculada olnss'és de multiplicação 
do Cl' - Curto Total cora a Respectiva Atividade Pública Específica coma NT-DC 
- Número Total de Diligéncin Fiscal Anual por Contribuinte, divididos pelo NT-
DA - Número Total de Diligénciar Fiscais Anuam, conforme a fúminta abaixo: 

TFL - (Clx 04'E.DC) : ( N'I'.I)A) 

Art, 112. O CT - Crista Total cem a Respectiva Atividade t'úblieu 
Especifica. o NT-DC - Número Total de Diligéncia Fiscal Anual por Contribuinte 
e o NT-DA - Número Total de Diliçéncins Fiscais Anuais serún demonstrados em 
anexo específico própria. 

Seçfla III 
Smrjrlio Paesis'n 

Art. 113, O sujeita passivo da Taxa de Fiscalização de Localização, 
de Instalação e de Funcionamento de Estabelecimento - 'lEI é apostou física ou 
jurídica sujeite ao desempenho, pelo órgão coompetenir, aos limites da lei aplicável 

com obsersincia da processo legat, da fiscalização eaercida nobre a incolio.ação, 
instalação e a funcionamento de eslabelecimento, perlioeaie ao zoneamnento 

urbana, em observância às 0000an municipais de posturas. 

Seção IV 
Solidariedade Tributário 

Art. 114. Par terem interesse comum na situação que constituiu fato 
gerador da Taxo de Fiscalização de Localização. de Instalação e de Foacio-
naurmoulo de Estabelecimento - TFL atirar estarem expressamente designadas, são 
Pessoalmente solidárias pelo pngnttrrota da musa, os pessoas fisicus aurjuridiens: 

1—titulares da propriedade ou do domínio útil cada posse da bati imóvel cuide está 
localizado, instalador funcionando o estabelecimento; 

II - responsáveis pela locação da bem imóvel onde mulO localizado. instalado e 
funcionando o estabelecimento. 

Seçãa' 
Lançamento e Recolhimento 



11 - houver comprovação de eç60 do sujeita passivo que dê lugar A aplicação de 
penalidade pecuniário; 
12 - houver comprovação de omissão do sujeito passivo que dê lagar II aplicação 
da prvulidudv prvoniàaiu; 

houver comprovação de ação de terceiro legalmente abrigado que dê lugar 1 
aplicação de penalidade pecuniário; 

houver comprovação de omissão de terceira legalmente obrigado que dê lugar 
aplicação de penalidade pecuniário; 

houver comprovação que o sujeito passivo agia com dolo; 
houver comprovação que o sujeito passivo agit, com fra,,de; 
houver comprovação que o sujeito passivo agi,, coo, simulação; 
houver comprovação que terceiro, cv, beneficio do sujeita passivo, agi, com 

dolo; 
houver comprovação que terceiro, em beneficio do sujeito passivo, agiu coa, 

fra,,de: 
houver comprovação que terceiro, cru beneficio do sujeita passivo, agiu com 

simulação; 
21 - houver apreciação de fato não conhecido por ocasião do lançamento anterior; 
22- houver apreciação de fulo não provado por ocasião do lançamento anterior; 
23 - houver comprovação que, no lançamento anterior, ocorreu fraude da 
n,,toridade que o cfcts,o,,; 
24 - houver co,s,provagão que. no lançamento anterior, ocorre,, faliu f,,ncional da 
autoridade que o cfest,o,,; 
25 - houver comprovação que. 50 lançamento aaterior, ocorreu omissão de ato 
essencial da autoridade que o efetuo,,; 
26- houver comprovação que. no lançamento aotcrior, acossou omissão do formã 
lidode essencial da autoridade que o efetuou, 

II - efetuado, de forma vspo,,tâtseo. diretamente, peio próprio sujeito passivo. au 
prestação de serviço soba fossos de: 

§ 2 -Os atos anteriores 6 homologação do lançamento, praticados polo 
sujeito possuo o,, por terceiro, visando à extioção total ao parcial do crédito, sOa 
inã,,esn sobre a visrigaçflo tributária. 

Ar!. 84. No cosa previsto na aboca "o", do inciso!, do 00.03. desta lei, 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSON sobre a prestação de 

serviço sob a fon,,n de trabalho pessoal do próprio contribuinte será lançado de 
oficio pela autoridade administrativa, anualmente. cm confora,ídodc com o mesa 
II, de acordo caos a íõrnt,tlm abaixo; 

ISSQN UFMx ALC 

Ara. 05. Na caso previsto na alínea "b", do inciso 1, do 00.03. desta lei. 
Imposta Sobre Serviços da Qualquer Nobreza - ISSQN sabre a prestação de 

nen'iço soba fauna de saciedade de profissional liberal será lançodo, por estimativa 
na por asbitransrnta. de oficio pelo autoridade administrativa. mensnlmenle, em 
conformidade como anexo III, de acordo cama fórmula abaixo: 

ISSQN - PS s ALC 

Ara. 86. No caso previsto na alIara "b", do inciso 1, do 00.03. desta lei, 
a Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nnt,,reza - ISSQN sobre o prestação de 
serviço sob o forma de pessoajorldica, diferente de sociedade de profissional liberal 
e não incluído no item 22.01 do listada serviços, será lançado, por estimativa ou por 
arbitromento, de oficio pela autoridade adn,ioistrativa, mensalmente. es, confar' 
a,idnde cairia anexo 111. de acordo coma fórmula abaixo: 

ISSQN - PSuALC 

Ar!. 07. No caso previsto na alínea "a", do inciso II, da ata. 03, desta lei, 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSON sobre o prestação de 

serviço subo fauna de trabalho pessoal do própria contribuinte, quando este, por 
ter, asco serviço. empregado coma sua mesma qualificação profissional, ela foto 
simples fornecimento de trabalho: 

1 - em se tratando de prestação de serviço que se enquadre no forma de sociedade 
de profissional liberal, deverá ser lançado, de fauno evpontãaea. diretamente. 1.1. 
próprio sajeito passivo, meosainreole, em conformidade coas o anexo III. de acordo 
como fórmula abaixo: 

ISSQN - PS o ALC 

11 - em se tratando de presloção de serviço que se enquadre ,,a formo de pessoa 
jurídica e não incluída nu irem 22.01 do listo de set's'iços, deverá ser lançado. de 
furtou espostãtsea. diretamente, pelo próprio sujeito passivo, mensalmente, em 
eont'oç midade coma anexo III, de acordo coma fórmula abaixo: 

ISSQN - PS xALC 

Ar!. 00. No caso previsto na alínea "à", do inciso II, do ara. 83, dessa lei, o 
Imposto Sobre Serviços da Qssulqaes Natureza - ISSON nobre a prestação de serviço 
sob a fauno de sociedade de profissional liberal. deverá ser lançado, de forma cspo 
tãseo, diretamente, polo própria sstjei,o passivo, mensalmente, ato cnsfonnidade canso 
anexo 1 I de acorda como frirnt,,la abaixo: 

ISSQN - P55 ALC 

Ari. 09. lia cosa previsto na aliara "a", do inciso II, da ara. 83. desta lei, o 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSON sabre a prestação de serviço 
soba forma de pessoa jurídica e não incluída no item 22.01 da listado serviços, deverá 
ser lançado. de forma espontánca, diretamente. polo própria sujeito possis'o, mensal 
ataste, co, conformidade conta anexo III, de acordou fónttcla abaixa: 

ISSQN - PS s ALC 

Ari. Sã. Na casa previsto na sli,scu "a", do inciso 1. da art. 83. desta lei, a 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre o prestação de serviço 
sob a fauna de trabalho pessoal tia próprio co,ttribttinte será recolhido, através da 
Doçatncnta de Arrecadação de Receitas Manicipois, pois rede hancóriu, devidamente. 
autorizada pelo Prefeitura. conforme Calendário Anual Pises! de Lançamento e de 
Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido nlanvés de Decreto baixado polo 
Chefe do raseculivo. 

Ara. SI. No caso previsto na alista "b", do inciso 1, do ad. 03, desta lei, o 
Imposta Sabre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço 
sob  forata de sociedade de profissional liberal: 

1- será recolhido, por estimativo, até, s,o ustáximo, o dia iS (quinze) do más subseqüente 
ou da prestação do serviço estimada: 

II - será recolhido, por arbitramento. com  os devidos acréscimos legais. até. no máaj 
mo, 30 limoal dias após o lavraram da notificação da prestação do serviço arbitrado. 

Art. 93. No caso previsto na nunca "o", do inciso li, do ora. 83. «lesta lei. o 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço 
sob a forma de trabalho pessoal do próprio contn'boinle, quando ente, por ter, a seu 
serviço, empregado com a suo mesma qualificação profissional, não for o simples foeng 
cimento de trabalho. cm se tratando de prestação de serviço que se enquadre 00 fossos 
de saciedade de profissional liberal ou de pessoa jurídica, diferente de soeiednde de 
profissional liberal. deverá se, recolhido, de forma espontânea, diretamente, pelo pró-
prio sttjcito pansis-o, até, ao máximo, adia lá (qaiacc) do tsaêu subseqüente no da preã 
loção do serviço. 

Ar!. 94. No caso previsto ou alínea "b", do incisa II, do ao. 83. desta lei, o 
Imposta Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço 
sob a fnmta de sociedade de profissional liberal, deverá ser recolhido, de forma 
espontãnea, diretamente, polo própria sujeito passivo. até, ao máximo, adia IS (quinze) 
do mês ssthseqãeate ao do prestação do serviço. 

Art. 99. No caso previsto na alínea "e". da inciso II. do 00.83. desta lei, o 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSON sabre a prestação de serviço 
soba forma de pessoa jurídica. deverá ser recolhido, de fomtn esposlãnca, diretaorentr, 
polo própria sujeito pssaiva, até, no aa,áni,no, adia lã (quinze) do más sstbseqaontr ao 
da presaaç8o do serviço. 

Ara, 96, O Innçomcolo da Imposta Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
ISSQN deverá lerem canta u situação fálico dos serviços prestados no mame,tta do preã 
ação dos serviços. 

Ar!, 57. Sempre que julgnr necessária, is correia administração do tributo. o 
órgão farendóriu competente poderá notificara contribuinte pom, no pmza de 30 
(trinta) dias, contadas da dato da eientiftcação, prestar decloraçises sobre as prestações 
de serviços, com base nas quais poderá ser lançada o imposto. 

TITULO IV 
TAXAS 

CAPITULO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Ar!. 98. As taxas de competência do Município decorrem: 

- c,n corda do exercido do poder da policia; 

a) trabalho pessoal do próprio contribuinte. quando este, por ser, o seu serviço, 	1-sem «eeolh,do, por estimativa. até, no máximo, o dia 45 (qttinze) do mês subseqüente 

empregada com a sus mesma qualificação profissional, não foro simples faraeci- au da prestação da serviço estirando; 
menlo de trabalho; 
bi sociedade de profissional liberal; 	

II - seta recolhido, por asi,itratt,ento, ca,n as devidos acréscimos legais, até, no acóxi. 

e) pessoa jurídica, diferente de sociedade de profissional liberal. 	
mo, 30 (tanta) dias após a las'mtura da notificação da prestação do serviço arbitrado. 

§ 1' . O pagotsreato antecipado do sujeita passivo extingue, potencial 	Ar!. 92. No caso previsto ao alínea "b". do inciso 1, do ara. 03, desta lei, o 

mente, o crédito tributário, todavia, a extinção, efetiva, fica condicionada à reao- Imposto Sobre Serviços, de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço 

loção da ulterior homologação do lançamento. 	
sob a fonnu de pessoa jttndtca: 

. 	41' 	11  
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PREFEITURA DE sÂo PEDRO DA ALDEIA 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO PREFEITO 

- ANEXO III - Tabela de Alíquota do ISSQN - Pessoa Jurídica 
LEI COMPLEMENTAR NQ 104, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013. 

Item -  Serviços de_  informática  _1 _e_congêneres.  

Subitens Descrição Alíg. 
1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas. 5,00% 
1.02 Programação. 5,00% 
1.03 Processamento de dados e congêneres. 500% 

1.04 Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos 
eletrônicos. ' 

1.05 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. 5.00% 

1.06 Assessoria e consultoria em informática. 5,00% 

1,07 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, Configuração e 
manutenção de programas de computação e bancos de dados, 500%  , 

1.08 Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas 
eletrônicas. 5,00%  

1 
Item 2 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.  

Subitens 1 Descrição Alíg. 
2.01 lServiços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 1 5.00% 
Item 3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. 

Subitens Descrição Alíg. 
3.01 Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 5,00% 

3.02 

Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios 
virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas 
de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para 
realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. 

500%  
' 

303 
Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão 
de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e 
condutos de qualquer natureza.  

5,00% 

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

5,00% 

Item 4 -_  Serviços saúde,  _de_ _assistência _médica _e_congéneres.  

Subitens Descrição Alíg, 
4.01 Medicina e biomedicina. 5,00% 

4.02 
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 
quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, 
tomografia e congêneres,  

3,00% 

4.03 Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, 
prontos- socorros,  _ambulatórios _e_congéneres.  

3,00% 

4,04 Instrumentação cirúrgica. 3,00% 
4.05 Acupuntura. 3,00% 
4.06 Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. 3,00% 
4.07 Serviços farmacêuticos. 3,00% 
4.08 ITerapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 3,00% 



7 01 	Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo,
1 

	
EE  - 	 paisagismo e congêneres. 

- 	 PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 
e 

	

	 ESTADODO RIO DEJANEIRO 
S.iV GABINETE DO PREFEITO 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de 
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, 
inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e 

7.02 irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e 5,00% 
montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 
mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da 
prestação dos serviços, que fica sujeito ao lCMS). 
— Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos 

7.03 organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de 4,00% engenharia; elaboração de anteprojetos, pro-jetos básicos e projetos 
executivos  _para _trabalhos _de_engenharia.  

7,04 Demolição. 5,00% 
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos 

7.05 e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo 5 ' prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica 
sujeito ao ICMS).  

Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, 
7.06 revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e 5,00% 

congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.  

7.07 Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. 5,000/0 

7.08 Calafetação. .5,00% 

7.09 Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 500%  separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquér. ' 

7 10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, 500% imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. 

7.11 Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 5,00% 

7 12 Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes 
' físicos, químicos e biológicos. 

7,13 Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, 500% desratização, pulverização e congêneres.  

7.14 Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. 3,00% 

7.15 Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres., 5,00% 

7.16 Limpeza e dragagem do rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, 4,00% represas, açudes e congêneres.  

7 17 Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, 
arquitetura e urbanismo. ' 

Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, 
7.18 levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, 4,00% 

geológicos, geofísicos e congêneres.  

temporário, e q,nr configure unidade econômica ou profissional, ,n,,do irrelcvonte 	Art. 62. A base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Num 
paro raraeterizá.lo as drno,,siooçOes de sedc, filial, agência, posto de ntendi,sonnto, 	nem- ISSQN será determinada, mensalmente, les'am,do.se em cansa o preço do serviço. 
sucursal, escritório de eeprcseotoção o,, Contato na quaisquer outras que venhu,u a quando o prestação de serviço sob forma de sociedade de profissional libera]: 
ser ,,tilizadas. 

- não se enquadrarem nos itens 4, 5, 7. 17, compreendidos ou lista de serviços; 

§ 1' . Unidade Econômica ou Profissional é Limo Unidade Física, 
11 - mesmo se enquadrando  nos itens 4, 5, 7, li, compreendidos no lista de serviços, 

Natureza Jurídica, onde Organizacional ou Administrativa,  não necessariamente  de N 
for eíet,,adu. Prestador de Serviço rseruo Atividade flconfln,ico os Profissional. 

o) por sócio pessooj,,ridica; 
§2°. A Existência da Unidade Econômica o,, Profissional é indicado b) por sócio pessoa física não habilitado pano exercício do atividade correspondente 

pelo conjunção, parcial ou tolo!, dos seguintes elementos; nos serviços prestados; 
e) coa Caráter empresarial. 

- Maooteoção dc pessoal, dc material, de mercadoria. dr máquinas, dc it,stn,. 
mentes ede equipamentos; Parágrafo único . A prestação de serviço sob forma de sociedade de 

profissional liberal é efel,,ada em caráter empresarial quando; 
11 - Estrutura orgonizaciomtsl ou administrativa: 

o) pelo atividade conjunta ou indiscriminado dos oras elementos na realização do 

lii - Inscrição em órgãos públicos. inclusive previde,,ciários: serviço típico. fica descaracterizada a forma pessoal do trabalho profissional; 
h) os trabalhos resultantes são de produção indistinta, seita cusocteristica de trabalho 

IV - Indicação como domicilio tributário para efeito de outros tributos; pessoal. 

V - Permanência ou ãnimo de permanecer no local, paro o exploração, endereço em 
Seção IN,  

Bane de Cálculo da Prestação de Serviço Sob a Forma tio Pessoa J,tridica, 
impressos. forttstdnriosoucorrespood:ncia.coosroto de locoçodOuaaoVel,prOPa. 

Diferente ate Sociedade de Profissional Lit,rra! e Não InrIt,itla no sithitem 22.01 
ganda ou publicidade, ou em contas de telefone, de fornecimento de energia 

da Linfa de Serviços 
elétrica, de aflita ou de gás. 

Art. 63- A base de cálculo da Imposto Sobro Serviços de Qualquer Num § 3° .0 ço serviço.irtbu,nte do prestador do serviço. reza - ISSQN sobre uprestução de serviço  soba forma de pessoa jurídica, diferente de 
sociedade de profissional  liberal e uSo incluída no item 22.01 da listo de serviços, verá 

Seção 11 detenonitiada, mensalmente, em função do preço do serviço. 
Bana de Cálculo da Prestação de Serviço 

Sob a Formo de Trabalho Pessoal do Próprio Contribuinte abri. 64. U Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre 
prestação de serviço sob a forma de pensos jurídica, diferente de sociedade de profis. 

ArI. 54 . A base de cálculo do lttsposto Sobre Serviços de Qualquer nional liberal e não incluída no item 22.01 da listo de serviços, será calculada, mensal 
Natureza - ISSQN sobre o prestação de oreviço suba footta de trabal Ito pessoal do messe, nlms'ds da multiplicação do PS - Preço do Serviço com u ALC - Aliquota 
próprio contribuinte será determinada. anuolotease. ei,t fomnção da natureza do ser. Correspondeste, civ coofonuidodc com anexo II 1 edo acordo coisa a fór,mila abaixo; 
viço e dos aturas fatores pertinentes. 

ISSQN = PS n ALC 

Airi. 55 - 0 Iropusto Sobre Serviços de Qualquer Nir—n — ISSQN 
Art. 65 . As ALCs - Aliquotos Correspondentes, conforme Anexo III, são 

sobro o prestação desees'iço sob a forma tic trabalho pessoal do próprio coatrihtriutte , sariaseis de acordo coisa a natureza do serviço   e de outros fatores pertinentes. 
será calculado anualmente, através da multiplicação da UFM - Unidade Fiscal 
Municipal coma alíquosa correspondeste, em conformidade como s,,oso II; abri, 66 . O preço do serviço é a receita bruta a ele correspondente, tudo o 

que for cobrado em virtude da prestação do serviço, cri dinheiro, bens, serviços os 
Ari. 56 . A prestação de serviço sob forma de trabalho pessoal do direitos, seio na canta ei, não, inclusive a tit,,lo de reembolso, de ressarcimento, de 

próprio cotalnibautite é o simples fornecimento de trabalho, por profissional 	ootd reajustamento ou de outro dispêndio de qualquer natureza, independenteutseote do seu 
tomo. com  ousem estabelecimento, que não tenha. a seu serviço, empregada com efetivo  pagamento: 
asna mesma qualificação profissional. 

1— iumcl,,idos; 
Art. 57 'Quando o prestação de serviço sob forma de trabalho pessoal 

do próprio contribuinte não foro simples fornecimento de trabalho, por profissional os materiais onerem ou que touhunt sido utilizados tio prestação dos serviços, raceti, 
autónomo, com ou sem estabelecimento, tendo, ascii serviço, empregado com a sito os subituns 7,02 e 7.05, 
mesma qualificação profissional, a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de as mercadorias a serem os que tenham sido utilizadas na prestação dos serviços. 
Qualquer Natureza - ISSQN será deienuinada, mensalmente: 

abrI, 67. Mercadoria; 
- Em se enquadrando custo prestação de serviço sob a forma de Sociedade de 

Profissional Liberal, levando-se em conta cada profissional habilitado, sócio, 1— é o objeto de comércio do produtor ou do cumerciu,sle, por grosso os a retalho, que 
empregado ou não, que preste serviço cvi nome do sociedade, embora assuotisdo adquire para revender o outro comerciante 0000 consumidor; 
responsabilidade pessoal, nos lermos da lei aplicável; 

II - é a coisa móvel que se cumpro e se vende, por atacado ou a varejo, nus lojas, 
li - Elo 5e enquadrando como prestação de serviço soba fonmtn de Pessoa Jurídica, armazéns, mercados oh feiras; 
diferente de Sociedade de Profissional Liberal, levando-se em conta o preço do 
scrviçn. iii - é todo brio tttós'el sujeito ao comssércio, eu seja, comia destino o ser vendida; 

Seção III IV - é a coisa móvel que se encontra na posse do titular de um estabelecimento 
Bane de Cálculo da Prestação de Serviço Sob a Forma de comercial, industrial ou produtor, destinando-se a ser por ele transferido, no estudo em 

Sociedade de Profissional Liberal qmtn na encontra ou incorporada a outro produto. 

Art. Sã. A base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer abri. 68. Material; 
Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de sociedade de 
profissional liberal será determinada, mensalmente, em função da natureza do servi 1 - d o objeto que, após ser romnercializado, pelo comércio do produtor ou do eommmrj 
go e dos outras fatores pertinentes. eiastz, por grosso ou a retalha, é adqsuirido, pela presmador de serviço, não para revender 

a outro coittercirnte ou ao consoutuidor, utuns poro ser utilizado na prestação dos serviços 
Art, 59. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN ag previstas no listado serviços; 

tire a prestação de serviço sob a forma de sociedade de profissional liberal será 
calculado, mensalmente, em conformidade com anexo III, de acordo coma fórmula II - é a coisa móvel que, após ser comprado, por atacado ou a varejo, nas lojas, 
abaixo: amauzéns, mercados ou feiras, é adquirida, pulo prestodor de serviço, pura ser enipre. 

gado na prestação dos serviços previstos na lista do amigos; 
ISSQN 	P5 a ALC 

iii - é todo bem móvel qcc, não sujeita mais ou comércio. ou seja. som destino o ver 
Art. 60 . As ALCs - Aliqumatos Correspondentes, conforme Anexo III, vendido, por no odiar no poder ou tia propriedade de um estabelecimento peeslador de 

são variáveis de acorde reino natureza de serviço e de sotros fatores proinenies. serviço, é usada na prestação dos serviços previstos na listo de serviços; 

Art. 61 . A presuaçào de serviço sob fonno de sociedade de profissional iv - é a coisa móvel que, logo que sai da circulação comenta]. ar encontro na posse do 
liberal 	é quando os serviços a que se referem os itens 4, 5, 7, 17, compreendidos titular de um estabelecimento prestador de serviço, destina-se o ser por ele aplicada na 
solista de serviços, forem prestados por sociedades, prestação dos serviços previstos na haia de serviços. 



15.11 - Devol,ção de tlts,los, protesto deiiç,lns, s,tntação de protesto, nsan,,tençào 
de tlt,,los, reopresentnçln de tlt,,Ins, e demais serviços neles relacionados. 
15.12 - Custódia co, geral, inclusive de tia,los e valores nobiliário,, 
15.13 - Serviços relacionado, a operações de cã,nhio em geral, edição, alteração, 
prorrogação, cancelamento e baixo de contrato de câmbio; emissão de registra de 
exportação o,, de crédito; cobrança o,, depósito no exterior, emissão, fornecimento 
e cancelamento de cheques de viagem: fornecimento, transferência, cancelamento 
e demais serviços relativos a cana de crédito de i,npotiaçlo. exportação e garantias 
recebidas: envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de 
câmbio. 
15.14 - Fornecimento. emissão, rcemissão. renovação e manutenção de cartão mng 
ativo, cartão de crédito. cartão de débito, cartão salário e congô,,eres. 
15.15 - Compensação de cheques e titulas quaisquer. serviços relacionados a 
depósito. inclusive depósito identificado, a saque de comas quaisquer. por qualquer 
mio ou processo, inclusive em terminais eletrônico, ode atendimento. 
15.16 - Emissão. =missão, liquidação. alteração. cancelamento e boina de ordens
de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio nu processo: 
serviços relacionados â transferência de valores, dados. fundos, pagamentos e 
similare,, inclusive entre contos em geral. 
15.17 - Emissão, fornecimento, devolução. saslação. cancelamento e oposição de 
cheques quaisquer, avulso ou por talão. 
15,18- Serviços relacionados a crédito imobiliário, avalioção e vistorio de imóvel 
o,, obra, análise técnica e jurídico, emissão, reemissão, alteração, teon,feréncia e 
renegociação de contrato, emissão e reetnisslo do termo de quitação e demais 
serviços relacio,,odos a crédito imobiliário. 

16-Serviço, de lmnsporle de natureza tnunivipal. 
16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal. 

17 - Serviços de traiu técnico, administrativo, juridico, contábil, co,tterciol e 
congéneres. 
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outras itens 
desta lista: onilise, exame. pesquiso, colcla, compilação e fornecimento de dados 
informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 
17.02 - Datilografa, digitação. estevoga080, expediente, secretaria co, geral. 
resposta oudivel. rednçãn, edição. intcrprctnçõo, revisão, tradução. apoio e infra- 
extratora ad,,,inistmtis'a e congêneres. 
17,03 - l'lu,tejnn,rnto. coordenação. programação at organização técnica. 
financeira no administrativa. 
17.04 - kern,tume,,to, agenciumeato, seleção e colocação de mãn.de.obra. 
17.05 - Fornecimento de nsão.dn-obm, mesmo cm caráter temporário. inclusive de 
empregados ou trabalhadores. nvulsos ou temporários. coutento,lus polo prestador 
de serviço. 
17.06 - Prapagnsda e publicidade. inclusive promoção de vendas. planejamento de 
campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais 
materiais publicitários. 
17.07 - Franquia (franehlslog). 
17,08- Perícias. laudos, exames técnicos e análises técnicas. 
17.09 - Planejamento, organização e tdmioistraçãu de feiros, esposições, eoogre5 
sex e cottgõneres. 
17.10 - Organização de festas e recepções; bufê (euccto o fornecimento de ali. 
nscntaçâo e bebidas. qssc Eco uttjcitu ao ICMS). 
17.11 - Administração cm geral, inclusive de bons e negócios de terceiras. 
17.12 - Leilão e congãnereu. 
17.13 - Advocacia. 
17.14 - Arbitrngent de qttnlqoer espécie, incl,tsivejttridica. 
17.15 - Auditoria. 
17.16 - Análise de Organização e Métodos. 
17,17- Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 
17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 
17.19 - Consultaria e assessoria e000ôa,ica ou financeira. 
17.20 - Estatística. 
17.21 - Cobrança es, geral. 
17.22 - Assessoris, análise. as'aliação, nte,tdintcnto, consulto, cadastro, seleção. 
çrrraciomcsslo de it,funisuções, administração de contas o receber nua pagar e cm 
geral. relacionados a operações de foastiroção (rarIorIng). 
17.23 - Aprrsrntaçâo de palestras, co,,l'erôncias, seminórios o eongáttcres. 

18- Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de negaras: inspeção 
e avaliação de riscos pato cobertum de contratos de seguros; prevenção e gerência 
de riscos seguráveis e congênere,. 
10.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados u contratos de seguros; 
inspeção e avaliação de riscos para cobeetora de contratos de negaras: prevenção e 
geeáncit de riscos seguráveis e congéneres. 

19 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, 
bingos, e000eu, pttics ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decor-
rentes de llt,,lus de capitalização e cvsgêneren. 
19.01 - Serviços de distrib,,ição e venda de bilhetes e demais produtos de lolrriu, 
bingus, cartões, pules o,, cupons de apostas, satinios, préntins. inclusive es de. 
correntes de tlt,,los de capitalização e congéneres. 

20-Serviços portuárias, aeroportuários, ferroportsótios, de terminais rodoviários, 
ferroviirios e mrlroviárius. 

20.81 - Serviços portuários. ferruportatirios. utilização de porto. movimentação de 
pnssagcirns, reboque de emburcaçbes, rebocador escuteira, atracação, desatracoçãu, seg 
viços de pmticngent, capatozin, armazenagem de qualquer nnl,,,cza, serviços acessórios, 
mnvimeataçào de mercadorias, serviços de apoia murllimo, de muviutentação ou largo, 
serviços de armadores, estiva, conferência, loçltstiea e casgôneres. 
20.92 - Serviços ocraportstírios, alilizaçàn de aeroporto, movimentação de passageiras, 
armazenagem de qualquer natureza, copalazia, movimentação de aeronaves, serviços de 
apoio aeroportuários. serviços acessórios. movimentação de mercadarias, logistica e 
congéaerct. 
29,03- Serviços de terminais rodoviárias. ferroviários. metroviários. movimentação de 
passageiras. mercadorias, inclusive sint, operações. togistica e congéneres. 

21 - Serviços de registros póblicus, ca,lneários e ,,ntariais. 
21.01 - Serviços de registros páblicos, earturóriot e ootaaiuit. 

Serviços de exploração de rodovia, 
22.01 - Serviços ,le exploração de rodovia mediante cobrança de preço no pedágio do, 
usuária,. envolvendo execução de serviços de conservação. manutenção. melhora. 
mestas para ndeqnaçãn de capacidade e segurança de trénsito, operaçâo. monilaração, 
nvsintêncin aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de ronces,On ou 
de permissão ou em entrou, oficiais, 

Serviços de programação e comunicação viss,al, desenho industrial e congéneres. 
23,01- Serviços de programação e comt,nicoçào visual. desenho industrial ecoogéneres. 

24-Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, bonner,, 
adesivos e rnagõneres. 
24,01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, uinolizaçàn visual, 
lsannern, adesivos e congõncrct. 

20- Serviços ui,nerdtios. 
25.81 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna o,, esqsifcs: aluguel de capeia: 
transporte do carpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e entras paramentos; 
desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de mi,,. essa e outros adorno,: nasbal. 
sumeato, emhelczan,enio, conservação o,, restauração de cadáveres. 
25.02-Cremação de corpos e portos do corpos cadavéricas. 
25.03 - pianos ou convénio fi,neeórios. 
25.04 - blontitcnção e conuen'oçào de jazigos e cemitérios. 

26- Serviços de coleto. remessa ou entrega de cornesponslé,,cias, documentos. objetos, 
bens no sobres, inclusive pelos correia, e ,aa, agõttcivs franqueadas: co,,rrlrr e cnnga 

26,01 - Serviços de colem, remessa no entrega de correspondências, doc,,mcntov, objg 
tos, bens no vulovcs, inclusive pelos correios e ,uos agônrias franquearias: ee,,rrlcr e 
congéneres. 

27-Serviços de assistência social. 
27.81 -Serviços de assistência social. 

20- Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer aatnreea. 
20,01 - Serviços de oraliaçlo de bens e serviços de qualquer natureza. 

29-Serviços de bibliolvcunomio. 
29.01 - Serviços de biblioteconomia. 

30- Serviços de hinlaçia, biolccnoloçia e qatmica. 
30,81 - Serviços de biologia, biotecnologia e química. 

31 - Serviços técnicos c,sa edifcoções, eletrônica, eletrotécnica, ntecãnica, lclecomonj 
rações e congêneres. 
31,81 - Serviços técnicos em edificações. eletrónico. eletrotécnica, mecânico, telecom,,. 
ttiraçàns e cottgênnres. 

Serviços de desenhos técnicas. 
32.01 - Serviços de desetthos técnicos. 

Serviços de desembaraço aduaneira. comissários, despachantes e congfrtcses. 
33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro. cotoi,,árius, despachantes e congéneres. 

Serviços de investigações porticaltres, detetives e congênere,. 
34.01 - Serviços de investigações purticulares, detetives e cnngáiteren. 

Serviços de reportagem. assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. 
35,01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprenna,joraalivmo e relações públicas. 

Sen'iço, de ttsrtcorologia. 
36.01 -Serviço, de meteorologia. 

37-Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 
37.01 - Serviços de uoittas, atletas, modelos e totncqstinu. 

38- Serviços de nssseologia. 
38.01 - Serviços de m,,sectlogia. 

39-Serviços de ourivesaria e lnpidrçãu. 
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11.01 Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de 
,. 500/o aeronaves e de embarca-Qoes.  

11.02 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 5,00% 
11.03 Escolta, inclusive de veículos e cargas. 5,00% 

11.04 Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens 5 00/ de qualquer espécie.  

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO PREFEITO 
Item 12 - Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.  

Subitens Descrição Alíg. 
12.01 Espetáculos teatrais. 5,00% 
12.02 Exibições cinematográficas. 5,00% 
12.03 Espetáculos circenses. 5,00% 
12.04 Programas de auditório. 5,00% 
12.05 1 Parques de diversões, centros de lazer  congêneres. 500% 
12.06 Boates, taxi-dancing é congêneres. 5,00% 

12.07 Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, 
festivais e congêneres. 

5 000/ ' 	° 

12.08 Feiras, exposições, congressos e congêneres. 5,00% 
12.09 Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 5,00% 
12.10 Corridas e competições de animais. 500% 

12.11 Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ousem 
a participação do espectador. 5,00% 

12.12 Execução de música. 5,00% 

12.13 
Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, 
entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, 
concertos,  _recitais, _festivais _o_conqêneres.  

5,00% 

12.14 Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante 
transmissão por qual-quer processo.  

5,00% 

12.15 Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e 
- congeneres.  

500/o 

12.16 
Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, .shows, concertos, 
desfiles, .óperas, competições esportivas de destreza Intelectual ou 
congêneres. 

5,00% 
1 

12.17 Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer 
natureza. 5,00% 

Item 13 - Serviços relativos à fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.  

Subitens Descrição Alíq. 

13 01 Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem 
e congêneres. 4,00% 

13.02 Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia. 
reprodução, trucagem e congêneres.  

4,00%1  

13.03 Reprografia, microfilmagem e digitalizãção. 4,00% 

13.04 Composição gráfica, fotocomposição, clichena, zincorafia, litografia, 
fotolitografia. 400°/ , 

Item 14 - Serviços relativos a bens de terceiros. 
Subitens 	1 	 Descrição 	 1 	Alíg. 



Direitos Reais nobre Imóveis, exceto os de Garantia, bem conto Cessão de Direitos 	1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos. 
o sua Aquisição- lTBl será recolhido: 	 1.05 - Lieeneiantento ou cessão de direito de siso de programas de computação. 

1.06 - Assessoria e consultaria em informática. 
- até a data de laveatarra do instrumacto que scrsir de bote à transmissão, à cessão 	1.07 - Suporte técnico em informático, inclusive instalação, configuração e manutenção 

ou à permuta de bons ou de direitos transmitidos. cedidos ou permutados, quando de programas de computação e bancas de dados. 
realizado nu Município: 	 1.08 - Plrnejanseclo, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. 

2- Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer notarem. 
2.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 

3-Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de riso e congêneres. 
3.01 - Cessão de direito de riso demarcas e de sinais de propagando. 
3,02- Exploração de salões de festas, cnaulra de convenções. escritórios virtuais, startds. 
quadras esportivas. estádios, ginásios, auditórios. casos de espetáculos. parques de divcg 
sãos, canchas e eartçfnercn, para realização de eventos oueegóciox de qualquer tuatureza. 
3,03 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de ano, 
compartilhada ou não, de ferravio, rodovia, postes, cubos, datas e condutos de qualquer 
natureza. 
3,04- Cessão de andaimes. pulem, coberturas e outras estruturas de uso temporário. 

4-Serviços de saúde, assixténcia médico e ceogêneera. 
4,01 - Medicina e biomedicina. 
4.02 - Análises clínicos, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, 
uultra.sonograSa, rexnooàeeio magnético, radiologia, tomografia e congêneres. 
4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, coxas de saúde, pra» 
(os.soeenos, aussbsnlatórios e eosgáusrres. 
4,04- laslraustentação cirúrgica. 
4.05 - Acvpstrtrmnr. 
4,06- Eeferrrogemn, inclusive serviços auxiliares. 
4,07- Serviços farmacêuticos. 
4.00 - Terapia oeumpneional, fisioterapia e íoroaudiologia. 
4,09 -Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. 
4.18 - Nutrição. 
4.11 - 0hsleleieio. 
4.12 - Odontologia. 
4.13 - Oetuílstiea. 
4.14 - Próteses seb encourszuudu. 
4,15- Psicanálise. 
4,16- Psicologia. 
4.17 - Cusas de repouse e de recuperação. creches. asilos e cunmgàneres. 
4.18 - Inseminação artificial, fertilização in suco e eousgâoeecs. 
4.19 - buscas de suuuçur, leite, pele, olhos. ósuulos, sêmen e congêneres. 
4.20- Coleta de roumgue, leite, tecidos. sámemu. órgãos e materiais biológicos de qualquer 

4.21 - Unidade de oteuudimento. assistência ou tratamento móvel e congéneres. 
4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios pura prestação de asni2 
réseia médica, hospitalar. odontológica e zousgãeeeen. 
4,23- Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros c001r5 
nades. ceedenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante 
indicação do beneficiário. 

5-Serviços de medicina e assistência veterinária e congéneres. 
5.01 - Medicinaveterinária e zootecnia. 
5.02 - Hospilous, clínicas, ambulatórios, prontrs.xocurnns e congêneses, nu área veteri. 
nono. 
5.03 - Laboratórios de análise na áren veterinária. 
5,04- Inseminação artiScia), fertilização ia sitrn e congêneres. 
5.05 - Barcos de sangue ode órgãos o cosgáneres. 
5.06- Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer 
especto. 
5.07 - Unidade de atendimento. assistência nau tratamento móvel e congéneres. 
9.00 - Guarda, tratauuaemtlo, onusestrorssento. ctttbelezamcato, alojamento e congêneres. 
5,09- Planos de atendimento e assistissem médico-veterinária. 

6- Serviços de cuuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. 
6.81 - Barbearia, cabeleireiras, mauuicuras. pedicuras e congéneres. 
6.02 - Esteticistas, reatamento de pele, depilação e ensugáuteres. 
6,03- Banhas. duchas. saumuo, masvuçensncousgêuueren. 
6.84 - Ginástica, dança, erparteu, armação. artes marciais e demais atividades fisicas. 
6,05- Cemutras de emngreeimreto, spa e congêneres. 

7-Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, 
maauteusção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 
7.01 - Engenharia, agronomia, ogriunensunra, arquitetura, geologia, uurbunismo, puisagia 
mo  congêneres. 
7,82- Esecoçãe, por udunuaistração, empreitada vms susbemurpreituda, de obras de coastr» 
ção civil, hidráulica ou elétrica e de entras obras semelhantes, inclusive sondagem, 
perfaurução de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagens, pavimentação, 
concretageusu e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceua e 
fornecimento de mercadorias produzidas pele prestador de serviços foro do local da 
prestação dos serviços, que fica sujeito ao lCMS). 
7,03- Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estuudurs oeguaizaemenais 
e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elabusraçãz de noteprajetos, 
projetos básicos e projetos executivos poro trabalhos de engenharia. 	 - 

11- no prazo de 15 (quinze) dias: 

da data da lns'raturn do iostrnmontn referido no inciso 1, quando realizada fora 
do Município; 

da datada assinatura, pelo agente financeiro, de isatrumento da hipoteco, quando 
se tentar de transmissão, cessão ou permutas financiados pelo Sistema Financeiro 
de Habitação - SFH; 
e) da nrretttalnção, do adjudicação ou da reustição, antes da assinatura do respectivo 
casta e asesmo que essa não seja extraída; 

III - aos lransrtsicsôes realizadas por termo judicial, em virtude de sentença jttdj 
cml, o imposto será pago dentre de IS (dez) dias, contados da sentença que lseu,ccr 
homologado seus cálearlo. 

§ 1". .Cauo oferecido embargos, relativamente ias hipóteses referidas no 
alínea "c", do inciso II, deste ao. 45,0 imposto será pago dentro de 10 (dez) dias, 
contados da sentença que os rejeitou. 

§ 2. A critério do Poder Executivo. o ITB1 poderá ser pago puecr' 
ladotuscnte cm até 05 (cinco) vezes. devendo a primeira parcela ser quitada ruo 
do até IS (quinze) dias, a partir da data da emissão da Guia de Recolhimento do 
Imposto de Transmissão. 

Art. 46 . Sempre que julgar necessário, á correta administração do 
tributo, o órgão fazetsdáéo competente poderá notificar o contribuinte paro, no 
prazo de 30 (trinta) dias, contadas da data da cinotiõcoção, prestar declarações 
sobre o transmissão, a cessão ou a permuta de bens no de direitos transmitidos. 
cedidos ou permutados, com base sus quais poderá ser lançado o imposto. 

Art. 47 . O Imposto sobre o Transmissão "Inter Vises", a Qualquer 
Titulo, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis, por natureza ou acessão física, e de 
Direitos Reais sobre Imóveis, exceto os de Garantia, bem como Cessão de Direitos 
a sua Aquisição - ITIOl será lançado cm noustn de qualquer das partes, da operação 
tributada, que solicitar o lançamento, ao órgão competente, eu, for identificada, pela 
autoridade administrativa, rumo sujeito passivo ou solidário do imposto. 

Seção VI 
Obrigações dos Notários e das Oficiais de Registras 

de Imás'ets ode seus Prepnslss 

Ara. 48 . Os escrtuães, tahclites, oficiais de notas, de registro de imó 
veis e de registro de titules ode documentos ode quaisquer outros serventuários do 
justiça. quando da prática de atos que importem transmissão de bens imóveis ma de 
direitos a elos relativos, hetss come saias cessões. Seara obrigados: 

1-a exigir que os interessados apresentem cosupeex'auttr original do pagamento do 
inipesto, o qual será transcrito em seu inteiro troa no iestassosetsto nenpecti'uo; 

II - a facilitar, à fiscalização da Fazenda Pública Municipal, o exarar, em cartório, 
dos livros, dos registros e dos outros documentos e a lhe fornecer. quando solicj 
todas, certidões de atos que foram lavrados, transcritos, averbados ou inscritos 
contceraeotes a imóveis eu direitas a eles relativos; 

III - o prazo máximo de 30 (trinta) dias do mês subseqüente a prática do ato da 
transmissão, de cessão onde permuta de Bens de Direito, a comunicar, à Prefeitura, 
os seus seguintes dementes constitutivos: 

o imóvel, bem cotou o valor, objete da transmissão, da cessão ou da permuta; 
o nome co endereço do transusuteste, do adqstireste, do cedente, do cessionário 

e dos pereruttaotes, conforme o cose: 
e) e valor de imposto, a datado pagamento eu instituição uereeadaderu; 
d) outros informações que julgar necessárias. 

CAPITULO III 
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

Seção 1 
Pata Gerador e Incidência 

Art. 49.0 Imposto Sobro Serviços de Qualquer Natureza tem come foto 
gerador o prestação de servuçes couuxtaates da lista abaixe, ainda que esses não se 
cotusuiratans coma atividade preponderante do prestador. 

- Seniçon de iuformiticuecommçêncras. 
1.01 - Análise e dosrtux'u)vimemuto de sistemas. 
1.02 - Programação. 
1.03 - Processamento dedadas e congéneres. 

Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e 
documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, 

15,06 bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração 5,00% 
central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; 
agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia. 

Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por 
qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e 

15.07 telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; 500% acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, ' 

extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer 
meio ou processo.  

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 

4,1 	
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

11*r 	GABINETE DO PREFEITO 
Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e 
registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações 

15.08 de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, 5,00% 
anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para 
quaisquer fins.  

Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de 

15.09 direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e 5 00%  ' registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento 
mercantil (leasing),  

Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em 
geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e 

15.10 por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, 5,00% automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento .de posição de 
cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fi-chas de 
compensação, impressos e documentos em geral. 

Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, 
15.11 manutenção de títulos, rea-presentaçâo de títulos, e demais serviços a 5,00% 

eles relacionados.  

15.12 Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 5,00% 
Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, 
alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; 
emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no 

15,13 exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; 5,00% fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relati-vos a 
carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e 
recebi-mento do mensagens em geral relacionadas a operações de 
câmbio.  

Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão 
15.14 magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e 5,00% 

'ongêneres.  

Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a 

15.15 depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por 5000/ 
qualquer meio ou processo,. inclusive em terminais eletrônicos e de ' 

atendimento.  1 



17.16 Análise de Organização e Métodos. 5,000/0 
17.17 Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 5,00% 
17.18 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 5,00% 
17.19 Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 5,00% 
17.20 Estatística. 5,00% 
17.21 Cobrança em geral. 5,00% 

17.22 
Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, 
gerenciarnento de informações, administração de contas a receber ou a 
pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (factonng). 

5,00% 

17.23 Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. 5,00% 

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO PREFEITO 
Item 18 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e 
avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos 

seguráveis e congêneres. 
Subitens Descrição 

Serviços do regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; 
18.01 inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; 5,00% 

prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 

Item 19 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, 
cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prémios, inclusive os decorrentes de títulos de 

capitalização e congêneres.  

Subitens Descrição Alíq. 

Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, 
19.01 bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prémios, inclusive 5,00% 

os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 

Item 20 - Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, 
ferroviários e metroviários.  

Subitens Descrição Alíg. 

Serviços portuários, ferroportuários, utilização deporto, movimentação de 
passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, 

20.01 desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de 400% ' qualquer natureza, serviços acessórios, movi-mentação de mercadorias, 
serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, servi-ços de 
armadores, estiva, conferência, logística e congéneres. 

Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de 

20.02 passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, 3.00% movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços 
acessórios, movimentação de mercadorias, logística e con-gêneres. 

Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, 
20.03 movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive 	suas operações, 3,00% 

togfstica e congêneres 1 

de Novenibiro de 2013 	flõT São 1Pedro r Aldeia  1IP 
exploração do negócio sob a atendo ou outra razão social ou sob greta ou nome li) de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantir; 
individual, pelos débitos do fundo ou do estabelecimento adquirido. existentes à  
data da transação. 	 II - a Cessão de direitos relativos às transmissões referidas nas alistas do inciso! deste 

ara. 31. 

§ 1'. Quando a aquisição ar fizer por orectnatoçào em hasta pública ou 
na hipótese do inciso Itt deste no. 26, a responsabilidade terá por limite máximo

' 

Pardgrzão Unlco-O impiono refere-se e atos e contratos relativos  imóveis

respectivamente, o preço da —natação ou o montante do quinhão, legada no situadas no território do Município. 
meação. 	

Ara. 32" - O imposto incide sobre os seguistes mutações pateioioniois: 

2' . O disposto no inciso III deste ali. 26 aplica-se nos canos de 
extinção de pessoas jurídicas. quando a exploração da respectiva atividade seja 	

1— a compre co vendo, pura ou condicional, de imóveis ede atos equivalentes. 

continuada por qualquer sócio reosauesceote mine espólio, cosi o mesma ou otifla 	- os compromissos oi, pasrioessus de compro escada de imóveis, sem cláusulas de 
mcm social, ou sob forno individual. 	 nrrrpendiisiento. sua cessão de direitos dele decorrentes; 

Seção V 
Lançamento e Recolhimento 

Ar!. 27' . O lançamento do Imposta sobre n Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - IPTU será anual, efetoada de oficio pela autoridade admi. 
sistratis'a. ocouveni alda Último dia útil do mds de dezembro, levaodo'ae em vasta 
a situação tática do imóvel existente no momento do lançamento. 

Parágrafo Único - Serão lançados e cobrados com o Imposto sobre o 
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU as TSPItDs - Taxas de Serviços 
Públicos Específicos e Divisíveis que se relacionam, direto os indiretamente, com 
a propriedade, o domínio útil Ou a posse do imóvel, por milunczi ou acessão Ilsica, 
como definido au lei civil, localizado ao Zona Urbana, Uebanizávcl e de Expansão 
Urbana do Município. 

Ari. 28 O lançamento será feito de oficio, com base rins informações 
caos dados levantados pelo órgão competente. ou em decoroáncia dos processos de 
"Baixo e Ilobitc.se", "Modificação ou Subdivisão de Terreoo' eu, ainda, lendo em 
conta as declarações do sujeito passivo ode terceiros. 

§ 1'- Sempre que julgar necessário, ó correta administração do tributo, 
órgão fazendário competente poderá notificar o contribuinte poro. no prazo de 30 

(trinta) dias. contados da data do cimntificnção, prestar declarações sobre a situação 
do imóvel, com base nus quais poderá ser lançado o imposto. 

§ r. Quando houver qualquer alteração (referente a nitaoçõo linina do 
imóvel) que venho modificar o sistema de arihtitnçãujut,bo no cadastro do contri-
buinte. detectada através de diligõmscis de Fiscalização. será lançado de imediato as 
dura do cnnstutaçãu. 

Ara. 29" O Imposto sobre a Propriedade Preuliul e Territorial Urba 
n 
a - 

IPTU será traçado em nome de quem constar o imóvel na CIMOB - Cadastro 
Imobiliário. 

Ar!. 30' - O recolhimento da Imposto sobre o Propriedade Predial e 
Territorial Urbano - IPTU e dos TSPEDs - Taxas de Serviços Públicos Específicos 
e Divisíveis, que com ele serão cobradas, será efetuado, uimx'ós de Documento de 
Arrecadação de Receitas Municipais, polo rede bancário. devidamesle, autorizado 
pela Prefeitom: 

- em um nó pagamento, cosi desconta de lfl% (dez por cento), se recolhido até xvil - ecunão de direitos de usufruto; 
dia 20(vinte) de fevereiro no cio dota posterior o ser fixado pelo CATRIM 
(Calendário de Tributos Municipais); 	 XVIII - cessão de direitos do nrrelltalnntr ou adjudicas 

II - eu, um só pagamento, coo, desconto de 5% (cinco por cento), se recolhido olá XIX - cessão de promessa devendo ou cessão de promessa de cessão; 
dia 05/03; 

XX - acessão física, quando houver pagamento da indenização; 
III - de forma parcelada. cm até fi (cito) vezes, cujo calendário será finado pelo 
CATRI1iI (Calendário de Tributos Municipais). 	 XXI - cessão de direitas sobre permuta de bens imóveis 

CAPITULO 1! 	 XXII - lançamento em excesso, na partilha em dissolução de sociedade conjugal, 
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" A QUALQUER 	titulo de iudeoização ou pagamento de despesa; 

TÍTULO, 
POR ATO ONEBOSO, DE BENS IMÓVEIS, POR NATUREZA OU 	XXIII - cessão de direitos de opção de venda. desde que o optante tenha direito 

ACESSÃO FÍSICA, E DE DIREITOS REAIS SOBRE iMÓVEIS, EXCETO difcrei,ça mie preço e não simplesmente A comissào; 
OS DE GARANTiA, 

BEM COMO CESSÃO DE DIREITOS A SUA AQUISIÇÃO 	XXIX' - tm,isferàocio, ainda que por desistã,,cin ou renúncia, de direito e de ação a 
herança em cujo montante esbate bens imóveis situados no Município; 

Seção 1 
Falo Gerador e Ineldônclo 	 XXV - tionsferlacia, nioda que por desisténcia ou renúncia. de direito e de ação o 

Ar!. 31' . O Imposto sobre o Tenoamissão "Inter Vivos", a Qualquer legado de bem imóvel situado no Município: 
Titulo. por Ato Oneroso, de Bens Imóveis, por natureza ai, ucessilo Física, e de XXVI - uransferóncio de direitos sobre construção em terreno alheio, ainda qimr feito 
Direitos Reais nobre Imóveis, encelo os de Onmntia, bem conto Cessão de Direitos ao proprietário do solo; 

nmuu Aquisição - ITBI. leal como falo gerador 

XXVII - qualquer otu judicial ou extrajudicial "inler.vivoC. não especificado nos 
- a transmissão "inter ricos", o qualquer titulo, por Ato Oneroso: 	 incisos de 1 a XXVI. deste 0,1. 32, que importe ou resolva em transmissão, o titulo 
- 	 oneroan, de bens imóveis,  por datarem ou acensão física,  co de direitos sobre  
o) da propriedade ou do domínio útil de bens  imóveis,  por natureza Ou por oressãn io,áveis, exceto os de garantia, bem como o cessão de direitos relativos aos 
física, conforme definido no Código Civil: 	 n,encíonudos 0105; 

III - o uso.o usufruto es habitação; 

IV- a doçàu em pagamento; 

V - a penssatu de bens imóveis e direitos neles relativos: 

VI - a aaremntaçâo co remição; 

Vi  -o mandato em causa própria e seu, aubslabetecimento, quando esses configurem 
lanasnção e o instrumento contenha os requisitos essenciais à compra eu senda; 

VIII - a ndjiidicação, quando não decorrente de sucessão hereditário; 

IX - a cessão de direitos do nrrcoiotantc ou adjsudicntário. depois de ansiando o saio de 
arrematação os udjudicoção; 

X - incorporação nu património de pessoa jurídico, ressalvados os casos previstos nua 
inciso, 1.11 e III do ar!. 33" seguiam; 

XI - ttxnsfcoãncia do património de pessoa jurídica pare o de qualquer 001 de seus 
sócios, acionistas ou respectivos sucessores; 

XII - tornas no reposições que ocorram: 

a) nus tsaaaillms cremadas em virtude de dissolução da saciedade conjugal ou amorie, 
quando o cõióuge na herdeiros receberem, dos imóveis nímudos eu Município. quota-
parte cujo sabe seja maior do que o da parcela que lhes caberiam as totalidade desses 

h) lias divisões para extinção de condomínio de imóvel, quando for recebida, por 
qualquer condômino, quota-parte mnierial, cujo sobe seja maior do que o de san 
quotu.putie final; 

XIII - institaiçào, transmissão e caducidade de fideicomisso; 

XIV—enfiteuse e subenfitease; 

XV-  namb.rogação na clausula de ioalieanbilidade; 

XVI -concessão molde siso; 



lii - aplica-se, esclusivamente, nos serviços próprios da União e do Ratado, bem 
como aos inerentes aos senis objetivos, não sendo extensiva no património e nos 
serviços: 

de suas empresas públicas: 
is) de suas sociedades de economia mista; 
e) de suas delegados, autorizados. pemtissionárins e concessionárias de serviços 
públicos; 

§ 2°. A vedação paro o Moniclpio instituir impostos sobre templos de 
qualquer culto, compreende somente a patrimônio e as serviços relacionados com 
as sito, finalidades essenciais. 

§ 3°- A vedação peru o Município instituir impostas sobre patrimônio 
no serviços dos partidos pollticos, inclusive suas (nudações, dos entidades sindicais 
dos trabalhadores. das instituições de educação e de assistência social, sem fias 
lucrativos, atendidos os requisitas da lei: 

- compreende somente a património retoeiooada com as finalidades essenciais 
das etttidndes mencionadas; 

ti - aplico-se. exclusivamente. aos serviços relacionadas comes finalidades essen-
ciais dos entidades mencionadas, bem como os, diretamente, relacionados cornos 
objetivos das entidades mencionados, previstos naus respectivos estatutos cii atos 
roastitulivos: 

III - está subordinada ii obsers'áocin, por parte das entidades mencionados, dos 
seguintes requisitos: 

o) não distribuírem qualquer parecia de scit património nu de suas rendas, a 
qualquer titulo; 

oplicaretst integralmente, no pais, os seus recintos na mltntttcoçãa dos seita 
objetiu'os institucionais; 
e) manterem escrituração de anos receilas e despesas em livros revestidos de 
formalidades capazes de assegurar asila exatidão. 

§ 4° . Na falta do cumprimento do disposto nos incisor 1. II e III. "a". 
"e". do § 3' ando § 6', dente no. 7'. a autoridade competente pode suspender 

o aplicação do beneficie. 

§ 5°- 	 para A vedação 	 o Município instituir impostassobre patrimônio 
ou serviços, das uotarquius e das fuitdoçites instituidas e mantidas pelo Poder 
Público: 

- refere-se, apenas, ao património e uns serviços. vinculados a suas finalidades 
essenciais ou tia delas decorrentes: 

ii - não se oplicu ao patrimônio tons serviços: 

o) relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas 
aplicáveis a empreendimentos privados: 
is) em que haja eontraprestaçflo ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário: 

Iii - não exonera o proatitcate comprador da obrigação de pagar imposto mia. 
tis'ameatc ao bem imóvel. 

§ 6°. A vedação ponto Município instituir impostos sobre o patrimônio 
ao os serviços dou entidades mencionadas na inciso V deste nó. 7', não exclui a 
tribulação, por lei, tia entidades nele referidos, da condição de responsáveis pelos 
tributos que lhes caiba reter na foste, e não as dispensado prática de atos, previstos 
cm lei. ussect,rutôrius do cumprimento de obrigações tributárias por terceiras. 

VI — estabelecer diferença tributário entra bens e serviços, de qualquer noutrem, em 
razão de sito procedência ou destino, 

TÍTULO III 
IMPOSTOS 

CAPITULO 1 
IMPOSTO SORRF, A PROPRIEDADE PREDiAl, E TERRITORIAL 

URBANA 

Seção 1 
Faia Gerador e Ineidõncia 

- meio-fio oh calçamento, com canalização de águas pluviais: 

II - abastecin,rato de água; 

tU - sistema de esgotos sanitários; 

rede deilitioinnção público, caos ou sem pnsirarneoto para distribuição domiciliar; 

escola primária ou possa de saúde o orna distância máximo de 3 (trás) qitiltumetros 
da imóvel considerado. 

§ 2 - A lei municipal pode considerar urbnsas estires, iohisoia.õveis, ou de 
expansão tlrhaus, constantes de loteamrntos aprovados pelas órgãos uomprrentev, 
destinados à habitação. 6 indústria ou no comércio, mesma que localizadas foro da, 
zonas definidas aos termos do § 'deste nas. 8'. 

§ 3 - Os lineamentos das áreas situadas foro da ruas urbana. referidas co 
§2° deste no. 8'. só serão permitidos qunitdo o proprietário de terras próprias paro a 
lavoura nu peuuãria, interessado cm loteá-las porn fias de itrbaninsçta ou formação da 
ririas de recreio, submeter o respectiva projeta li prévia aprovação r fiscalização de 
órgão competente do Ministério da Agricultura ou do instituto Brasileira de Reforme 
Agrária, conforme o caso. 

§ 4 - Não será permitido aparcelamento da sola: 

- em terrenas alagadiços e sujeiras a inundações, antes de somadas as providências 
paro assegurar o escoamento das águas; 

II -em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo á saúde público, orar 
que sejam previaateate saneados; 

III - em terreno coto declis'idade igual alt superior o 30% (trinta por cento), salvo se 
atendidas exigências especificas das autoridades competentes: 

IV - em terrenos onde as condições geológicos aia aconselham a edificação; 

V—em áreas de preservação ecológico na naquelas onde a poluição impeça condições 
sanitárias ntlportóveiv, até natio casarçãn. 

VI - em locais que venha descnmcrerizar o Sistema Paisagivrica local. 

Ari, 9-0 fulo geindordo Itispusto sabre a Propriedade Predial e Tenitosia) 
Urbano - IPlU ocorre no dia 1' de Janeiro de cada exercício financeira.  

ArI, lã° - Ocorrendo a propóodadr, o doasliria útil au a possa de bem 
imóvel, por natureza ou acessão ãsieu, rumo definido na lei civil, localizada na Zona 
Urbana. Us'naaizúvel ou de Expansão, Urbana da Município. sunsue a obrigação fiscal 
para com o Impunha sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - tPTU, 
Independentemente: 

- da validade, da ins'nlidade. da nulidade. da anulabilidade, da anulação da ala, 
efetivamente, praticado: 

II - da legalidade, da ilegalidade, da moralidade, da imoralidade, da licitude e da 
ilicitttde da natureza do objetado ~jurídica ou do malogro descais efeitos. 

Seção li 
Base de Cdtcisla 

Ari. II' . A Sare de cálculo da larpasan sabre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - mi do \'V] - Valor Venal da imóvel. 

Parágrafo Única -Na determinação da bane de cálculo, não se uoasidero o 
s'alor dos bens móveis mantido,, em caráter permanente ou temporário. no imós'el, para 
efeito de sua sttilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. 

Art. 12° - O VVi - Valor Venal do Imóvel será determinado eunt função dos 
nngaitttex elenrentas. tomados em conjunto srpamdairsessta: 

- características do terreno 

a) área e localização; 
h) topografia e pedulogio; 

Ii - características da construção: 

ii Informativo de São Pedro da Aldeii no 423 	 141Ft1  Novembro 	 III 

Subitens Descrição AIIq. 
30.01 Serviços de biologia, biotecnologia e química. 500% 

Item 31 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, 
telecomunicações e congêneres.  

Subitens Descrição Alíg. 

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

5,00% 

Item 32 - Serviços de desenhos técnicos.  

Subitens 1Descrição Alq. 
32.01 1 Serviços de desenhos técnicos. 1  500% 
Item 33 -Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 

Subitens 1 Descrição Alig. 
33.01 Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e 

congêneres. 5,00%  

Item 34 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 
Subitens 1Descrição Alíg. 

34.01 1 Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres, 5,00% 
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE 00 PREFEITO 

Item 35 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 
Subitens Descrição Aiíq. 

35.01 Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações 
públicas. 5,00% 

Item 36 - Serviços de meteorologia. 
Subitens 1 Descrição Alíg. 

36.01 IServiços de meteorologia. 5,00% 
Item 37 — Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 

Subitens 
37.01 

1 Descrição 3 Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. X 
Item 38 - Serviços de museologia. 

Subitens Descrição Alíg. 
38.01 Serviços de museologia. 5,00% 

Item 39 - Serviços de ourivesaria e lapidação. 
Subitens Descrição Alig. 

39.01 Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo 
tomador do serviço). 5,00% 

Item 40 - Serviços relativos a obras de arte sob encomenda. 
Subitens Descrição Alig. 

40.01 10bras de arte sob encomenda. 5,00% 

Ari. 8'.O Imposto sobre o Propriedade Predial e Terrtianal Urbana 
- 

ai área e estado de conservação: 
b) padrão de acabamento: IPTU tem cama fulo gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem 

imóvel, por natureza ou acessão fisica, canso definido au lei civil, localizado nu 	I  
- camcueristicns do uncrcouio: 

Zona Urbana do Município. 

§ 1°. Para na eleitos deste imposta, entende-se coma zuna urbana a vipreçass Correntes. 

definida em lei municipal, observada o requisito mínimo do csixtôaciu de  h) custo de produção: 

melhoramentos indicados em pelo istmos dois dos incisos seguintes, coastnildoa ou 	Ara. 13° . O £accuttis'n procederá, anualmente, através do MCV - Mapa 
mantidos pela Poder Pública: 	 Genérico de Valores, à avaliação dos imóveis paro fins de apuração da uuulur venal. 
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ANEXO 1 - Tabela de Alíguota do IPTU 

1 Imóveis edificados 
____ 

UM Alíguota 
a  Unidades não residenciais de uso misto - 1,00% 
b  Unidades residenciais - 

01 Valor Venal até 3,066 0,85% 
02 Valor Venal maior que 3.066 a 5.109 0,90%- 
03 Valor Venal maior que 5.109 a 20.438 1,00% 
04 Valor Venal maior que 20.438 a 30.657 1,05% 
05 Valor Venal maior que 30.657 a 40.876 .1,10% 
06 Valor Venal maior que 40,876 1,15% 

II Imóveis edificados sem o Aceite de Obras - 1,20% 
ifi  Imóveis não edificados UFMs Aiíg. 

01 Valor Venal até 1,022 2,00% 
02 Valor Venal maior que 	 . 1.022 a 2.044 2,50% 
03 Valor Venal maior que 2.044 a 6.097 2,80% 
04 Valor Venal maior que 6.097 a 10.219 3,00% 
05 lValor Venal maior que 10.219 a 15.328 3,10% 
06 lValor Venal maior que 15,328 3,20% 

IV Imóveis não edificados com muro, calçada e limpos - 1,50% 
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ANEXO II - Tabela de Alíguota do ISSQN - Pessoa Física 

Item Descrição UM Alíq. 
Profissionais Autônomos titulados por estabelecimentos de ensino 

01 de nível superior ou provisionados, pela prestação de serviços sob 3,846 5,00% a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, estabelecidos 
ou não.  

Profissionais Autônomos titulados por estabelecimentos de ensino 

02 de nível técnico ou provisionados, pela prestação de serviços sob.2 564 00% a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, estabelecidos 
ou não.  

Profissionais Autônomos estabelecidos ou não, que exerçam 
03 atividades físicas ou artesanais, sem auxílio de terceiros, inclusive 1,282 5,00% 

motoboys e taxistas.  

Agentes, representantes, despachantes, corretores, intermediários 

04 e outrosprofissionais autônomos nã previstos nos itens 1, 2, 3, 4,487 5,00/o estabelecidos ou não,  pelos serviços prestados sob a forma de 
trabalho pessoal decorrente do exercício da profissão. 
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ANEXO III - Tabela de Alíguota do ISSQN - Pessoa Jurídica 

Item -_  Serviços informática_e_  congêneres.  _1 _de 
Subitens Descrição Alíq. 

1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas. 5,00% 
1.02 Programação. 5,00% 
1.03 Processamento de dados e congêneres. 5,00% 

1.04 Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos 
eletrônicos. 500% ' 

1.05 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. 5,00% 

1.06 Assessoria e consultoria em informática. 5,00% 

1.07 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e 
manutenção de programas de computação e bancos de dados. 5 00°! ' ° 

1,08 Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas 
eletrônicas. 5 00%  ' 

Item 2 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.  

Subitens 1 Descrição Alíq. 
2.01 Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 5,00% 
Item 3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. 

Subitens Descrição Alíq. 
3.01 Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 5,00% 

3.02 

Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios 
virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas 
de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para 
realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. 

5,00% 

3.03 
Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão 
de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e 
condutos de qualquer natureza.  

5,00% 

3.04 Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso 
temporário. 500% 

' 

Item -_  Serviços saúde,  _4 _de_ _assistência _médica _e_congêneres.  

Subitens Descrição Alíq. 
4.01 Medicina e biomedicina. 5,00% 

4.02 
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 
quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, 
tomografia e congêneres.  

3,00% 

4.03 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, 
prontos-socorros,_  ambulatórios  _e_congêneres.  

3,00%  

4.04 Instrumentação cirúrgica. 3,00% 
4.05 Acupuntura. 3,00% 
4.06 Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. 3,00% 
4.07 Serviços farmacêuticos. 3,00% 
4.08 Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 3,00% 

4.09 Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e 
mental. 00°! 0 

4.10 Nutrição. 3,00% 
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4.11 Obstetrícia. 3,00% 
4.12 Odontologia. 3,00% 
4.13 Ortóptica. 3,00% 
4.14 Próteses sob encomenda. 3,00% 
4.15 Psicanálise. 3,00% 
4.16 Psicologia. 3,00% 
4.17 Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. 3,00% 
4.18 Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 5,00% 
4.19 Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. 3,00% 

4.20 Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de 
qualquer espécie.  

3,00% 

4.21 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 3,00% 

4.22 Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de 
assistência medica, hospitalar, odontologica e congêneres. 3,00% 

4.23 
Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros 
contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador 

,do  _plano _mediante _indicação _do_beneficiário.  

3,00% 

Item 5 - Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.  

Subitens Descrição Alíq. 
5.01 Medicina veterinária e zootecnia. 3,00% 

5.02 Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área 
veterinária. ' 

5.03 Laboratórios de análise na área veterinária. 3,00% 
5.04 Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 3,00% 
5.05 Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 3,00% 

5,06 Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de 
qualquer espécie.  

3,00% 

5.07 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 3,00% 

5.08 Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e 
congêneres.  

3 00% 

5.09 Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. 3,00% 
Item 6 -  Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. 

Subitens Descrição Alíq. 
6.01 Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 5,00% 
6.02 Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 5,00% 
6.03 Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 5,00% 

6.04 Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades 
físicas. 500%  ' 

6.05 Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 5,00% 
Item 7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, 

manutenção,  _limpeza, _meio _ambiente, _saneamento _e_congêneres.  

Subitens 1 Descrição Alíq. 

7.01 
Jpaisagismo 
Engenharia,agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, 

e congêneres.  

4,00% 
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Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de 
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, 
inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e 

7.02 irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e 5,00% 
montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 
mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da 
prestação dos serviços, que fica sujeito ao lCMS). 

- Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos 

7.03 organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de 4,00% engenharia; elaboração de anteprojetos, pro-jetos básicos e projetos 
executivos  _para _trabalhos _de_engenharia.  

7.04 Demolição. 5,00% 
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos 

7.05 e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo 500% ' prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica 
sujeito ao ICMS).  

Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, 
7.06 revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e 5,00% 

congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.  

7.07 Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. 5,00% 

7.08 Calafetação. 5,00% 

7.09 Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 5,00% separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. 

7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, 5,00% imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. 

7.11 Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 5,00% 

7.12 Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes 5,00% físicos, químicos e biológicos.  

7.13 Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, 5,00% desratização,  _pulverização _e_congêneres.  

7.14 Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. 3,00% 

7.15 Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 5,00% 

7.16 Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, 4,00% represas, açudes e congêneres.  

7.17 Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, 4,00% arquitetura e urbanismo.  

Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, 
7.18 levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, 4,00% 

geológicos, geofísicos e congêneres.  

Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho; perfilagem, concretação, 

7.19 testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados 2,00% 
com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros 
recursos minerais. 	 1 

7.20 	1 Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 	 1 4,00% 
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Item 8 - Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, trei- 
namento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza.  

Subitens Descrição Alíq. 
8.01 Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. 3,00% 

8.02  Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação 
3,00%  de_  conhecimentos 	qualquer  _de_ 	_natureza.  

Item 9 - Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres.  

Subitens Descrição Alíq. 
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service 
condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suíte 

9.01  service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por 
300%  

temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, 
quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre 
Serviços).  

Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de 
9.02 programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e 3,00% 

congêneres.  

9.03 Guias de turismo. 3,00% 
Item 10 -_  Serviços 	intermediação   _de_ 	 _e_congêneres. 

Subitens Descrição Alíq. 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de 

10.01 cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência 5,00% 
privada.  

10.02 Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores 
5,00%  mobiliários e contratos quaisquer.  

10.03 Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade 
5,00%  industrial, artística ou literária.  

Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de 
10.04 arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de 5,00% 

faturização (factoring).  

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, 
10.05 não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados 5,00% 

no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. 

10.06 Agenciamento marítimo. 5,00% 
10.07 Agenciamento de notícias. 5,00% 

10.08 Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de 5,00% veiculação por quaisquer meios.  

10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 5,00% 
10.10 Distribuição de bens de terceiros. 5,00% 
Item 11 - Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. 

Subitens Descrição Alíq. 

11.01 Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de 5,00% aeronaves e de embarca-ções.  

11.02 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 5,00% 
11.03 Escolta, inclusive de veículos e cargas. 5,00% 

11.04 Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens 00°! ' de qualquer espécie. 
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Item 12 - Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.  

Subitens Descrição Alíq. 
12.01 Espetáculos teatrais. 5,00% 
12.02 Exibições cinematográficas. 5,00% 
12.03 Espetáculos circenses. 5,00% 
12.04 Programas de auditório. 5,00% 
12.05 Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 5,00% 
12.06 Boates, taxi-dancing e congêneres. 5,00% 

12.07 Shows, bailet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, 
festivais e congêneres. 5 00°! ' 	° 

12.08 Feiras, exposições, congressos e congêneres. 5,00% 
12.09 Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 5,00% 
12.10 Corridas e competições de animais. 5,00% 

12.11 Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem 
a participação do espectador.  

500% 

12.12 Execução de música. 5,00% 

12.13 
Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, 
entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, 
concertos,  _recitais, _festivais _e_congêneres.  

5,00% 

12.14 Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante 
transmissão por qual-quer processo.  

5,00%  

12.15 Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e 
congêneres.  

5,00!o 

12.16 
Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, 
desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou 
congêneres.  

5,00% 

12.17 Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer 
natureza.  

5,00%  

Item 13 - Serviços relativos à fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia  

Subitens Descrição Alíq. 

13.01 Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem 
e congêrieres.  

4,00% 

13.02 Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, 
reprodução, trucagem e congêneres.  

4,00% 

13.03 Reprografia, microfilmagem e digitalização. 4,00% 

13.04 Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, 
fotolitografia. 400%  

' 

Item 14 -_  Serviços 	bens  _relativos _a_ 	_de_terceiros.  

Subitens Descrição Alíq. 

14.01 

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

5,00% 

14.02 Assistência técnica. 5,00% 

14.03 Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que 
ficam sujeitas ao ICMS). ' 

00°! 

14.04 Recauchutagem ou regeneração de pneus. 5,00% 
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Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

14.05 beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 5,0 
 . 

0%  anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de 
objetos quaisquer.  

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, 
14.06 inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente 5,00% 

com material por ele fornecido.  

14.07 Colocação de molduras e congêneres. 5,00% 

14.08 Encadernação, gravação e dou ração de livros, revistas e congêneres. 5,00% 

14.09 Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, 
° 5 00°! ' exceto aviamento. 

14.10 Tinturaria e lavanderia. 5,00% 
14.11 Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 5,00% 
14.12 Funilaria e lanternagem. 5,00% 
14.13 Carpintaria e serralheria. 5,00% 

Item 15 - Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por 
instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. 

Subitens Descrição Alíq 
Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou 

15.01 débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e 5,00% 
congêneres.  

Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de 
15.02 investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no 5,00% 

exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. 

15.03 Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, 5,00% de terminais de a-tendimento e de bens e equipamentos em geral. 

15 04 Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestadode 5 00°! idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres. ' 

Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e 
15.05 congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques 5,00% 

sem Fundos - CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais. 

Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e 
documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, 

15.06 bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração 5,00% 
central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; 
agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia. 

Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por 
qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e 

15.07 telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; 5,00% acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, 
extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer 
meio ou processo.  
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Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e 
registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações 

15.08 de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, 5,00% 
anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para 
quaisquer fins.  

Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de 

15.09 direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e 5,00% registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento 
mercantil (leasing).  

Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em 
geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e 

15.10 por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, 	
- 5,00%  

automático  ou por maquinas de atendimento; fornecimento de posição de 
cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fi-chas de 
compensação, impressos e documentos em geral. 

Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, 
15.11 manutenção de títulos, rea-presentação de títulos, e demais serviços a 5,00% 

eles relacionados.  

15.12 Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 5,00% 
Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, 
alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; 
emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no 

15,13 exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; 5,00% 
fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relati-vos a 
carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e 
recebi-mento de mensagens em geral relacionadas a operações de 
câmbio.  

Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão 
15.14 magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e 5,00% 

congêneres.  

Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a 

15.15 depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por 5,00% qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de 
atendimento.  

Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de 

15.16 ordens de pagamento, ordens de crédito  e similares, por qualquer meio 5,00% ou processo; serviços relacionados a transferencia de valores, dados, 
fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral. 

15.17 Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição 00% de_  cheques 	avulso 	por  _quais-quer,_ 	_ou_ 	_talão.  

Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel 

15.18 ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, 500% transferencia e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo 
de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário. 
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Item 16 -_  Serviços 	transporte 	natureza  _de_ 	_de_ 	_municipal.  

Subitens 1Descrição Alíq. 
16.01 lServiços de transporte de natureza municipal. 5,00% 

Item 17 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. 

Subitens Descrição Alíq. 

17.01 

Assessoria ou consultaria de qualquer natureza, não contida em outros 
itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e 
fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive 
cadastro e similares.  

5,00% 

17.02 
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, 
resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio 
e_  infra-estrutura  _administrativa _e_congêneres.  

5,00% 

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

5,00% 

17.04 Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. 5,00% 

17.05 
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive 
de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados 
pelo prestador de serviço.  

5,00% 

17.06 
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento 
de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, 
textos e demais materiais publicitários.  

5,00% 

17.07 Franquia (franchising). 5,00% 
17.08 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 5,00% 

17.09 Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, 
congressos e congêneres.  

5,00%  

17.10 Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de 
alimentação e bebidas, que fica sujeito ao [CIVIS). ' 500%  

17.11 Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. 5,00% 
17.12 Leilão e congêneres. 5,00% 
17.13 Advocacia. 5,00% 
17.14 Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 5,00% 
17.15 Auditoria. 5,00% 
1716 Análise de Organização e Métodos. 5,00% 
1717 Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 500% 
1718 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 5,00% 
17.19 Consultaria e assessoria econômica ou financeira. 5,00% 
17.20 Estatística. 5,00% 
17.21 Cobrança em geral. 5,00% 

17.22 
Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, 
gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a 
pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (factoring). 

5,00% 

17.23 Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. 1 5,00% 
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Item 18 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e 
avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos 

seguráveis e congêneres.  

Subitens Descrição Alíq. 

Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; 
18.01 inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; 5,00% 

prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 

Item 19 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, 
cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de 

capitalização e congêneres.  

Subitens Descrição Alíq. 

Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, 
19.01 bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive 5,00% 

os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 

Item 20 - Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuá rios, de terminais rodoviários, 
ferroviários e metroviários.  

Subitens Descrição Alíq. 

Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de 
passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, 

20.01 desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de 4,00% qualquer natureza, serviços acessórios, movi-mentação de mercadorias, 
serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, servi-ços de 
armadores, estiva, conferência, logística e congêneres. 

Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de 

20.02 passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, 
. 3,00% movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços 

acessórios, movimentação de mercadorias, logística e con-gêneres. 

Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, 
20.03 movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, 3,00% 

logística e congêneres.  

Item 21 -_  Serviços registros  _de_ _públicos, _cartorários_e_notariais.  

Subitens Descrição Alíq. 
21.01 Serviços de registros públicos, cartorários enotariais. 5,00% 

Item -_  Serviços exploração  _22_ _de_ _de_rodovia.  

Subitens Descrição Alíq.. 
Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou 
pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, 

22.01 manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e 500% 
segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e 
outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de 
permissão ou em normas oficiais.  

Item 23 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. 
Subitens Descrição Alíg. 

23.01 Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e 5,00% congêneres.  
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Item 24 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, 
adesivos e congêneres.  

Subitens Descrição Alíq. 

24.01 Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, 
banners, adesivos e congêneres.  

4,00% 

Item 25 - Serviços funerários.  

Subitens Descrição Alíq. 

25.01 

Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de 
capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e 
outros paramentos; de-sembaraço de certidão de óbito; fornecimento de 
véu, essa e outros adornos; embalsa-mento, embelezamento, 
conservação restauração  _ou_ _de_cadáveres.  

4,00% 

25.02 Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. 4,00% 
25.03 Planos ou convênio funerários. 3,00% 
25.04 Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 4,00% 

Item 26 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, 
bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. 

Subitens Descrição Alíq. 

26,01 
Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, 
documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas 
agências  _franqueadas; _courrier_e_congêneres.  

5,00% 

Item 27 - Serviços de assistência social.  

Subitens Descrição Alíq. 
27.01 Serviços de assistência social. 1  3,00% 

Item 28 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.  

Subitens 1Descrição Alíq. 
28.01 Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 5,00% 

Item 29 - Serviços de biblioteconomia.  

Subitens 1Descrição Alíq. 
29.01 lServiços de biblioteconomia. 5,00% 

Item -_  Serviços biologia,  _30_ _de_ _biotecnologia_e_química.  

Subitens Descrição Alíq. 
30.01 Serviços de biologia, biotecnologia e química. 5,00% 

Item 31 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, 
telecomunicações e congêneres.  

Subitens J Descrição Alíq. 

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

500% 

Item 32 - Serviços de desenhos técnicos.  

Subitens Descrição Alíq. 
32.01 lServiços de desenhos técnicos. 5,00% 
Item 33 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 

Subitens Descrição Alíq. 

33.01 Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e 
congêneres.  

5,00%  

Item 34 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.  

Subitens 1 Descrição 1 Alíq. 
34.01 1 Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 1 5,00% 
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Item 35 - Serviços de investigações particularês, detetives e congêneres.  

Subitens Descrição Alíq. 

35.01 Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações 
publicas.  

5,00% 

Item 36 - Serviços dê meteorologia.  

Subitens Descrição Alíq. 
36.01 lServiços de meteorologia. 5,00% 

Item 37 -Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.  

Subitens 1Descrição Alíq. 
37.01 Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 5,00% 

Item 38 - Serviços de museologia  

Subitens Descrição Alíq. 
38.01 lServiços de museologia. 5,00% 

Item 39. -_  Serviços lapidação.  _de_ourivesaria_e_  

Subitens Descrição Alíq. 

39.01 Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo 
tomador do serviço). 5,00% 

Item 40 - Serviços relativos a obras de arte sob encomenda. 
__ 

Subitens Descrição Alíq. 
40.01 Obras de arte sob encomenda. 5,00% 
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ANEXO IV - Tabela da CIP - Contribuição de Iluminação Pública 

VALOR DE ORIGEM: 186,50 (TARIFA BÁSICA DE IP) - Resolução Homologatória ANEEL n 
288, de 23/12/2004 

GRUPO 13 

Classe Residencial 	 Classe Comercial/Industrial  

FAIXA DE CONSUMO - kWh % VALOR FAIXA DE CONSUMO - kWh %  VALOR 
0 - 30  1,86 3,47 0 - 30  2,79 5,20 

31- 100 2,79 5,20 31 - 100 5,58 10,41 
101 - 200 4,65 8,67 101 - 200 9,30 17,34 
201 - 300 5,58 10,41 201 - 300 12,09 22,50 
301-400 6,51 12,14 301-400 14,88 27,75 
401 - 500 8,37 15,61 401 - 500 17,67 32,95 
501 - 1000 13,95 26,02 501 - 1000 20,46 38,16 

> 1000 18,60 34,69 > 1000 
- 

23,25 43,36 

Classe Serviço Público  Classe Baixa Renda 
- 

FAIXA DE CONSUMO - kWh %  VALOR FAIXA DE CONSUMO - kWh % VALOR 
0 - 500  9,30 17,34 0 - 50  - isento 

501 - 1000 18,6 34,69 51 - 100 2,00 3,73 
1001 - 2000 20,46 38,16 101- 200 4,00 7,46 

> 2000 23,25 43,36 > 200 5,00 9,32 

GRUPO A 

Classes Residenciais, Industriais, Comerciais, Serviço Público e Rural 

FAIXA DE CONSUMO - kWh % VALOR 
0 - 2000  27,90 52,03 

2001-6000 46,50 86,72 
6001 - 16000 93,00 173,45 

> 16000 139,50 1  260,17  
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AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 12, DE 7 DE NOVEMBRO 2013. 

Dispõe sobre a atualização do sistema tributário 
municipal e das normas gerais de direito tributário 
aplicáveis ao Município e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, Estado do Rio de Janeiro; 

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte, 

LEI: 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 10 
- Esta Lei dispõe, com fundamento nos §§ 3.°  e 4.°  do art. 34 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, nos §s 1.0  e 2.°, incisos 1, II e III, do art. 145 e incisos 1, II e III, § 1.0, 

incisos 1 e II, § 2.°, incisos 1 e II e § 1 0,  incisos 1 e II, do art. 156, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, sobre o sistema tributário municipal, as normas gerais de direito tributário 
aplicáveis ao Município, sem prejuízo, com base no inciso 1 do art. 30 da Constituição da 
República Federativa do Brasil, da legislação sobre assuntos de interesse local, em observância ao 
inciso II do art. 30 da Constituição da República Federativa do Brasil, e da suplementação da 
legislação federal e estadual, no que couber. 

LIVRO PRIMEIRO 
SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 

TÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 2° - O Sistema Tributário Municipal é regido: 

1 - pela Constituição Federal; 
II - pelo Código Tributário Nacional, instituído pelALeimplementar  Federal n.° 5.172, 
de 25 de outubro de 1966;

eVed0 Leite Mica— 
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III - pelas demais Leis Complementares Federais, instituídoras de normas gerais de direito 
tributário, desde que, conforme prescreve o § 5.°  do art. 34 dos Atos das Disposições 
Constitucionais Transitórias, compatíveis com a novo sistema trbutário nacional; 
IV - pelas Resoluções do Senado Federal; 
V - pelas Leis Ordinárias Federais, pela Constituição Estadual e pelas Leis 
Complementares e Ordinárias Estaduais, nos limites das respectivas competências; 
VI - pela Lei Orgânica Municipal e por esta Lei Complementar Municipal. 

Art. 3° - Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada. 

Art. 40 
- A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva 

obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la: 

1 - a denominação e demais características formais adotadas pela lei; 
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação. 

Art. 50 
- Os tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. 

TÍTULO II 
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 6° - O sistema tributário municipal é composto por: 

1 - impostos: 

sobre a propriedade predial e territorial urbana; 
sobre a Transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, 
por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 
bem como cessão de direitos a sua aquisição; 
sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no inciso II do art. 155, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, definidos em lei complementar federal; 

II - taxas: 

a) em razão do excercício do poder de polícia: 
1 - de fiscalização de localização, de instalação e de funcionamento; 
2— de fiscalização sanitária; 	

Leite 
3 - de fiscalização de anúncio; • 
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4 - de fiscalização de veículo de transporte de passageiro; 
5 - de fiscalização de exercício de atividade ambulante, eventual, feirante e rudimentar; 
6 - de fiscalização de obra particular; 
7 - de fiscalização de ocupação e de permanência no solo, em áreas, em vias e em 

logradouros públicos; 

b) pela utilização efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, 
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição: 
1 	de serviço de coleta e de remoção de lixo; 
2 - de serviço de limpeza e de conservação de vias e de logradouros públicos; 

III - Contribuições: 

contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas; 
contribuição de iluminação pública. 

IV- repartição de receitas tributárias. 

CAPÍTULO II 
LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR 

Art. 70 
- Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte é vedado ao Município: 

1 - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por 
eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou 
direitos; 
III - cobrar tributos: 

em relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei que os houver instituído 
ou aumentados; 

no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou; 

IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 
V - instituir impostos sobre: 

patrimônio ou serviços, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
templos de qualquer culto; 
patrimônio ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas ftndações, das entidades 

sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assi tência social, sem fins 
lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 

livros, jornais e periódicos. 
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e) autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao 
patrimônio aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 

§ 1°  - A vedação para o Município instituir impostos sobre patrimônio ou serviços, da 
União e do Estado: 
1 - não se aplica ao patrimônio e aos serviços: 

relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis 
a empreendimentos privados; 

em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário; 
II - não exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao 
bem imóvel. 
III - aplica-se, exclusivamente, aos serviços próprios da União e do Estado, bem como aos 
inerentes aos seus objetivos, não sendo extensiva ao patrimônio e aos serviços: 

de suas empresas públicas; 
de suas sociedades de economia mista; 
de suas delegadas, autorizadas, permissionárias e concessionárias de serviços públicos; 

§ 20  - A vedação para o Município instituir impostos sobre templos de qualquer culto, 
compreende somente o patrimônio e os serviços relacionados com as suas finalidades 
essenciais. 
§ 30  - A vedação para o Município instituir impostos sobre patrimônio ou serviços dos 
partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das 
instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos 
da lei: 
1 - compreende somente o patrimônio relacionado com as finalidades essenciais das 
entidades mencionadas; 
II - aplica-se, exclusivamente, aos serviços relacionados com as finalidades essenciais das 
entidades mencionadas, bem como os, diretamente, relacionados com os objetivos das 
entidades mencionadas, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos; 
III - está subordinada à observância, por parte das entidades mencionadas, dos seguintes 
requisitos: 

não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; 
aplicarem integralmente, no país, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos 

institucionais; 
manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades 

capazes de assegurar a sua exatidão. 
§ 4°  - Na falta de cumprimento do disposto nos incisos 1, II e III, "a", "b" e "c", do § 3.°  ou 
do § 6.°, deste art. 7.°, a autoridade competente pode suspender a aplicação do beneficio. 
§ 5°  - A vedação para o Município instituir impostos sobre patrimônio ou serviços, das 
autarquias e das fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público: 
1 - refere-se, apenas, ao patrimônio e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais 
ou às delas decorrentes; 
II - não se aplica ao patrimônio e aos serviços: 

relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis 
a empreendimentos privados; 

em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifa pelo usuário; 
III - não exonera o promitente comprador da obrigação de paga im osto relativamente ao 
bem imóvel. 
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§ 6°  - A vedação para o Município instituir impostos sobre o patrimônio ou os serviços das 
entidades mencionadas no inciso V deste art. 7.0, não exclui a tributação, por lei, às 
entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na 
fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento 
de obrigações tributárias por terceiros. 
VI - estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão 
de sua procedência ou destino. 

TÍTULO III 
IMPOSTOS 

CAPÍTULO 1 
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Art. 8°  - O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU tem como fato gerador 
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou acessão física, como 
definido na lei civil, localizado na Zona Urbana do Município. 

§ 1°  - Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei 
municipal, observada o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em 
pelo menos dois dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público: 
1 - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
II - abastecimento de água; 
III - sistema de esgotos sanitários; 
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; 
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do 
imóvel considerado. 
§ 20  - A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão 
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à 
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos 
termos do § 1.0 deste art. 8°. 
§ 3°  - Os loteamentos das áreas situadas fora da zona urbana, referidos no § 2.°  deste art. 
8.°, só serão permitidos quando o proprietário de terras próprias para a lavoura ou pecuária, 
interessado em loteá-las para fins de urbanização ou formação de sítios de recreio, 
submeter o respectivo projeto à prévia aprovação e fiscalização do órgão competente do 
Ministério da Agricultura ou do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, conforme o caso. 
§ 0 - Não será permitido o parcelamento do solo: 
1 - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para 
assegurar o escoamento das águas; 
II - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúd pública, sem que 
sejam previamente saneados; 
III - em terreno com declividade igual ou superior a 30% (trinta po cento), salvo se 
atendidas exigências específicas das autoridades competentes; 1 	o d medo Leite 
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IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação; 
V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições 
sanitárias suportáveis, até a sua correção. 
VI - em locais que venha descaracterizar o Sistema Paisagístico local. 

Art. 90 
- O fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU ocorre 

no dia 12  de janeiro de cada exercício financeiro. 

Art. 10 - Ocorrendo a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou 
acessão fisica, como definido na lei civil, localizado na Zona Urbana, Urbanizável ou de Expansão 
Urbana do Município, nasce a obrigação fiscal para com o Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - IPTU, Independentemente: 

1 - da validade, da invalidade, da nulidade, da anulabilidade, da anulação do ato, 
efetivamente, praticado; 
II - da legalidade, da ilegalidade, da moralidade, da imoralidade, da licitude e da ilicitude 
da natureza do objeto do ato jurídico ou do malogro de seus efeitos. 

Seção II 
Base de Cálculo 

Art. 11 - A base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU é o 
VVI - Valor Venal do Imóvel. 

Parágrafo Único - Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens 
móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua 
utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. 

Art. 12 - O VVI - Valor Venal do Imóvel será 
tomados em conjunto separadamente: 

1 - características do terreno: 
área e localização; 
topografia e pedologia; 

II - características da construção: 
área e estado de conservação; 
padrão de acabamento; 

III - características do mercado: 
preços correntes; 
custo de produção; 

determinado em função dos seguintes elementos, 

Art. 13 - O Executivo procederá, anualmente, através do MGV —Mapa Gen 'ric de Valores, 
avaliação dos imóveis para fins de apuração do valor venal. 
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§ 1.0 O valor venal, apurado mediante lei, será o atribuído ao imóvel para o dia 12  de 
janeiro do exercício a que se referir o lançamento. 
§ 2.° Não sendo expedido o MGV - Mapa Genérico de Valores, os valores venais dos 
imóveis serão atualizados, anualmente, através de Decreto, com base nos índices oficiais 
de correção monetária divulgados pelo Governo Federal. 

Art. 14 - O MGV - Mapa Genérico de Valores conterá a PGV-T - Planta Genérica de Valores de 
Terrenos, a PGV-C - Planta Genérica de Valores de Construção e a PG-FC - Planta Genérica de 
Fatores de Correção que fixarão, respectivamente, os Vu-Ts - Valores Unitários de Metros 
Quadrados de Terrenos, os Vu-Cs - Valores Unitários de Metros Quadrados de Construções e os 
FC-Ts - Fatores de Correções de Terrenos e os FC-Cs - Fatores de Correções de Construções. 

Art. 15 - O VV-T - Valor Venal de Terreno resultará da multiplicação da AT-T - Área Total de 
Terreno pelo correspondente Vu-T - Valor Unitário de Metro Quadrado de Terreno e pelos FC-Ts - 
Fatores de Correção de Terreno, previstos no MGV - Mapa Genérico de Valores, aplicáveis de 
acordo com as características do terreno, conforme a fórmula abaixo: 

VV-T = (AT-T) x (Vu-T) x (FC-Ts) 	 1 

§ 1° - No cálculo do VV-T - Valor Venal de Terreno, no qual exista prédio em 
condomínio, será considerada a FI-TC - Fração Ideal de Terreno Comum correspondente a 
cada unidade autônoma, conforme a fórmula abaixo: 

FI-TC = T x U, onde 
C 

FI-TC = Fração Ideal de Terreno Comum 
T = Área Total de Terreno do Condomínio 

U = Área Construída da Unidade Autônoma 
C = Área Total Construída do Condomínio 

§ 2° - Para os efeitos deste imposto considera-se imóvel sem edificação, o terreno e o solo 
sem benfeitoria ou edificação, assim entendido também o imóvel que contenha: 
1 - construção provisória que possa ser removida sem destruição ou alteração; 
II - construção em andamento ou paralisada; 
III - construção interditada, condenada, em ruínas, ou em demolição. 

Art. 16 - O VV-C - Valor Venal de Construção resultará da multiplicação da AT-C - Área Total de 
Construção pelo Vu-C - Valor Unitário de Metro Quadrado de Construção e pelos FC-Cs - Fatores 
de Correção de Construção, previstos no MGV - Mapa Genérico de Valores, aplicáveis de acordo 
com as características da Construção, conforme a fórmula abaixo: 

II VV-C = (AT-C) x (Vu-C) x (FC-Cs) 	1 	 II 
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Art. 17 - A AT-C - Área Total de Construção será obtida através da medição dos contornos 
externos das paredes ou, no caso de pilotis, da projeção do andar superior ou da cobertura, 
computando-se, também, a superficie das sacadas, cobertas ou descobertas, de cada pavimento. 

§ l - Os porões, jiraus, terraços, mezaninos e piscinas serão computados na área 
construída, observadas as disposições regulamentares. 
§ 2° - No caso de cobertura de postos de serviços e assemelhados será considerada como 
área construída a sua projeção sobre o terreno. 
§ 3° - As edificações condenadas ou em ruínas e as construções de natureza temporária 

não serão, consideradas como área edificada. 

Art. 18 - No cálculo da AT-C - Área Total de Construção, no qual exista prédio em condomínio, 
será acrescentada, à AP-C - Área Privativa de Construção de cada unidade, a parte correspondente 
das ACC - Áreas Construídas Comuns em função de sua QP - Quota-Parte. 

Parágrafo Único - A QP-ACC - Quota-Parte de Área Construída Comum correspondente 
a cada unidade autônoma, será calculada conforme a fórmula abaixo: 

QP-ACC = T x U , onde: 
C 

QP-ACC = Quota-Parte de Área Construída Comum 
T = Área Total Comum Construída do Condomínio 

U = Arca Construída da Unidade Autônoma 
C = Arca Total Construída do Condomínio 

Art. 19 - O Vu-T - Valor Unitário de Metro Quadrado de Terreno, o Vu-C - Valor Unitário de 
Metro Quadrado de Construção, os FC-Ts - Fatores de Correção de Terreno e os FC-Cs - Fatores 
de Correção de Construção serão obtidos, respectivamente, na TP-T - Tabela de Preço de Terreno, 
na TP-C - Tabela de Preço de Construção, na TFC-T - Tabela de Fator de Correção de Terreno e 
na TFC-C - Tabela de Fator de Correção de Construção, constantes no MGV - Mapa Genérico de 
Valores, conforme anexo específico próprio. 

Art. 20 - O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU será calculado através 
da multiplicação do VVI - Valor Venal do Imóvel com a ALC - Alíquota Correspondente, 
conforme a fórmula abaixo: 

IPTU= VVI xALC 	 1 
Art. 21 - O VVI - Valor Venal do Imóvel, no qual não exista prédio em condomínio, será calculado 
através somatório do VV-T - Valor Venal do Terreno com o VV-C - Valor Venal da Construção, 
conforme a fórmula abaixo: 

VVI = (VV-T) + (VV-C) 
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Art. 22 - O VVI - Valor Venal do Imóvel, no qual exista prédio em condomínio, será calculado 
através somatório do VV-T - Valor Venal do Terreno mais a FI-TC - Fração Ideal de Terreno 
Comum correspondente a cada unidade autônoma, com o VV-C - Valor Venal da Construção mais 
a QP-ACC - Quota-Parte de Área Construída Comum correspondente a cada unidade autônoma, 
conforme a fórmula abaixo: 

Art. 23 - As ALCs - Alíquotas Correspondentes, conforme anexo específicos próprios são: 
1 - progressivas em razão da função social da propriedade urbana; 
II - diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. 
§ 1°. Nos casos em que exista construção em terreno cuja área exceda a vinte vezes a área 
construída em que estiver vinculada, ocorrerá também a incidência do imposto sobre a 
Propriedade Territorial Urbana, sobre a área excedente, além do imposto predial. 
§ 2°. A Tabela de alíquotas do IPTU, descritas no Anexo 1, terão as suas faixas de valores 
corrigidos anualmente pelo mesmo índice adotado para correção da Planta Genérica de 
Valores - PGV. 

Art. 24 - Não será permitido ao Município, em relação ao Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - IPTU: 

1 - adotar como base de cálculo a superfície do imóvel ou o "status" econômico de seu 
proprietário; 
II - a fixação de adicional progressivo em função do número de imóveis do contribuinte; 
III - mediante decreto, proceder a sua atualização em percentual superior aos índices 
oficiais de correção monetária divulgados pelo Governo Federal. 

Seção III 
Sujeito Passivo 

Art. 25 - Contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU é o 
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 

Seção IV 
Solidariedade Tributária 

Art. 26 - Por terem interesse comum na situação que constitui o fai 
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU ou por estarem e 
pessoalmente solidários pelo pagamento do imposto: 
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1 - o adquirente do imóvel, pelos débitos do alienante, existentes à data do título de 
transferência, salvo quando conste deste a prova de sua quitação, limitada esta 
responsabilidade, nos casos de arrematação em hasta pública, ao montante do respectivo 
preço; 
II - o espólio, pelos débitos do "de cujus", existentes à data da abertura da sucessão; 
III - o sucessor, a qualquer título, e o cônjuge meeiro, pelos débitos do "de cujus" 
existentes à data da partilha ou da adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante 
do quinhão, do legado ou da meação; 
IV - a pessoa jurídica que resultar da fusão, transformação ou incorporação de outra, ou 
em outra, pelos débitos das sociedades fundidas, transformadas ou incorporadas existentes 
à data daqueles atos; 
V - a pessoa natural ou jurídica que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de 
comércio ou de estabelecimento comercial, industrial ou de serviço, e continuar a 
exploração do negócio sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, 
pelos débitos do fundo ou do estabelecimento adquirido, existentes à data da transação. 

§ 10 
- Quando a aquisição se fizer por arrematação em hasta pública ou na hipótese do 

inciso III deste art. 26, a responsabilidade terá por limite máximo, respectivamente, o 
preço da arrematação ou o montante do quinhão, legado ou meação. 
§ 2°  - O disposto no inciso III deste art. 26 aplica-se nos casos de extinção de pessoas 
jurídicas, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio 
remanescente ou se espólio, com a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual. 

Seção V 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 27 - O lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU será 
anual, efetuado de oficio pela autoridade administrativa, ocorrerá até o último dia útil do mês de 
dezembro, levando-se em conta a situação fática do imóvel existente no momento do lançamento. 

Parágrafo Único - Serão lançados e cobrados com o Imposto sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana - IPTU as TSPEDs - Taxas de Serviços Públicos Específicos e 
Divisíveis que se relacionam, direta ou indiretamente, com a propriedade, o domínio útil 
ou a posse do imóvel, por natureza ou acessão física, como definido na lei civil, localizado 
na Zona Urbana, Urbanizável e de Expansão Urbana do Município. 

Art. 28 - O lançamento será feito de ofício, com base nas informações e nos dados levantados pelo 
órgão competente, ou em decorrência dos processos de "Baixa e Habite-se", "Modificação ou 
Subdivisão de Terreno" ou, ainda, tendo em conta as declarações do sujeito passivo e de 
terceiros. 

§ lO 
- Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão fazendário 

competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (tinta) dias, contados da 
data da cientificação, prestar declarações sobre a situação do imóvl, 90m base nas quais 
poderá ser lançado o imposto. 
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§ 2° - Quando houver qualquer alteração (referente a situação física do imóvel) que venha 
modificar o sistema de tributação junto ao cadastro do contribuinte, detectada através de 
diligência de Fiscalização, será lançado de imediato na data da constatação. 

Art. 29 - O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU será lançado em nome 
de quem constar o imóvel no CIMOB - Cadastro Imobiliário. 

Art. 30 - O recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e das 
TSPEDs - Taxas de Serviços Públicos Específicos e Divisíveis, que com ele serão cobradas, será 
efetuado, através de Documento de Arrecadação de Receitas Municipais, pela rede bancária, 
devidamente, autorizada pela Prefeitura: 

1 - em um só pagamento, com desconto de 10% (dez por cento), se recolhido até dia 
20(vinte) de fevereiro ou em data posterior a ser fixada pelo CATRIM (Calendário de 
Tributos Municipais); 
II - em um só pagamento, com desconto de 5% (cinco por cento), se recolhido até o dia 
05/03; 
III - de forma parcelada, em até 8 (oito) vezes, cujo calendário será fixado pelo CATRIM 
(Calendário de Tributos Municipais). 

CAPÍTULO II 
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" A QUALQUER TÍTULO, 

POR ATO ONEROSO, DE BENS IMÓVEIS, POR NATUREZA OU ACESSÃO FÍSICA, E 
DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS, EXCETO OS DE GARANTIA, 

BEM COMO CESSÃO DE DIREITOS A SUA AQUISIÇÃO 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Art. 31 - O Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos", a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de 
Bens Imóveis, por natureza ou acessão física, e de Direitos Reais sobre Imóveis, exceto os de 
Garantia, bem como Cessão de Direitos a sua Aquisição - ITBI, tem como fato gerador: 

1 - a transmissão "inter vivos", a qualquer título, por Ato Oneroso: 
da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, por natureza ou por acessão física, 

conforme definido no Código Civil; 
de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia; 

II - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nas alíneas do inciso 1 deste art. 
31. 

Parágrafo Único - O imposto refere-se a atos e contratos relativos\a imóveis situados no 
território do Município. 

Zt 
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Art. 32 - O imposto incide sobre as seguintes mutações patrimoniais: 
1 - a compra e a venda, pura ou condicional, de imóveis e de atos equivalentes; 
II - os compromissos ou promessas de compra e venda de imóveis, sem cláusulas de 
arrependimento, ou a cessão de direitos dele decorrentes; 
iii - o uso, o usufruto e a habitação; 
IV - a dação em pagamento; 
V - a permuta de bens imóveis e direitos a eles relativos; 
VI - a arrematação e a remição; 
VII - o mandato em causa própria e seus substabelecimento, quando estes configurem 
transação e o instrumento contenha os requisitos essenciais à compra e à venda; 
VIII - a adjudicação, quando não decorrente de sucessão hereditária; 
IX - a cessão de direitos do arrematante ou adjudicatário, depois de assinado o auto de 
arrematação ou adjudicação; 
X - incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, ressalvados os casos previstos nos 
incisos 1, II e III do art. 33 seguinte; 
XI - transferência do patrimônio de pessoa jurídica para o de qualquer um de seus sócios, 
acionistas ou respectivos sucessores; 
XII - tornas ou reposições que ocorram: 

nas partilhas efetuadas em virtude de dissolução da sociedade conjugal ou morte, 
quando o cônjuge ou herdeiros receberem, dos imóveis situados no Município, quota-
parte cujo valor seja maior do que o da parcela que lhes caberiam na totalidade desses 
imóveis; 

nas divisões para extinção de condomínio de imóvel, quando for recebida, por 
qualquer condômino, quota-parte material, cujo valor seja maior do que o de sua quota-
parte final; 
XIII - instituição, transmissão e caducidade de fideicomisso; 
XIV - enfiteuse e subenfiteuse; 
XV - sub-rogação na clausula de inalienabilidade; 
XVI - concessão real de uso; 
XVII - cessão de direitos de usufruto; 
XVIII - cessão de direitos do arrematante ou adjudicante; 
XIX - cessão de promessa de venda ou cessão de promessa de cessão; 
XX - acessão física, quando houver pagamento de indenização; 
XXI - cessão de direitos sobre permuta de bens imóveis; 
XXII - lançamento em excesso, na partilha em dissolução de sociedade conjugal, a título 
de indenização ou pagamento de despesa; 
XXIII - cessão de direitos de opção de venda, desde que o optante tenha direito à diferença 
de preço e não simplesmente à comissão; 
XXIV - transferência, ainda que por desistência ou renúncia, de direito e de ação a 
herança em cujo montante existe bens imóveis situados no Município; 
XXV - transferência, ainda que por desistência ou renúncia, de direito e de ação a legado 
de bem imóvel situado no Município; 
XXVI - transferência de direitos sobre construção em terreno alheio, ainda que feita ao 
proprietário do solo; 
XXVII - qualquer ato judicial ou extrajudicial "inter-vivos", não espcificado nos incisos 
de 1 a XXVI, deste art. 32, que importe ou resolva em transmissão, \a título oneroso, de 
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bens imóveis, por natureza ou acessão fisica, ou de direitos sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como a cessão de direitos relativos aos mencionados atos; 
XXVIII - todos os demais atos e contratos onerosos, translativos da propriedade ou do 
domínio útil de bens imóveis, por natureza ou por acessão fisica, ou dos direitos sobre 
imóveis. 

Art. 33 - O Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos", a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de 
Bens Imóveis, por natureza ou acessão fisica, e de Direitos Reais sobre Imóveis, exceto os de 
Garantia, bem como Cessão de Direitos a sua Aquisição - ITBI não incide sobre a transmissão de 
bens ou direitos, quando: 

1 - incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; 
II - decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, 
nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou 
direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; 
III - em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram 
conferidos, retornarem aos mesmos alienantes; 
IV - este voltar ao domínio do antigo proprietário por força de retrovenda, retrocessão ou 
pacto de melhor comprador. 

Art. 34 - Não se aplica o disposto nos incisos 1 e II do art. 33, quando a atividade preponderante 
do adquirente for a compra e venda desses bens e direitos, a sua locação ou arrendamento 
mercantil. 

§ 1° - Considera-se caracterizada a atividade preponderante, quando mais de 50% 
(cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) 
anos anteriores à aquisição, decorrer de transações mencionadas no "caput" deste art. 
34. 
§ 2° - Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos 
de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância, levando-se em conta os 3 
(três) primeiros anos seguintes à data da aquisição. 
§ 30 

- A inexistência da preponderância de que trata o § 1.0 deste art. 34 será demonstrada 
pelo interessado, quando da apresentação da "Declaração para Lançamento do ITBI", 
sujeitando-se a posterior verificação fiscal. 

Art. 35 - Considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos", a 
Qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis, por natureza ou acessão fisica, e de Direitos 
Reais sobre Imóveis, exceto os de Garantia, bem como Cessão de Direitos a sua Aquisição - ITBI 
no momento da transmissão, da cessão ou da permuta dos bens ou dos direitos, respectivamente, 
transmitidos, cedidos ou permutados. 

Art. 36 - Ocorrendo a transmissão "inter vivos", a qualquer título, 	por Ato Oneroso, da 
propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, por natureza ou por acessão fisica, conforme 
definido no Código Civil, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia, bem 
como da cessão onerosa de direitos a sua aquisição, nasce a obrigação fiscal para com o Imposto 
sobre a Transmissão "Inter Vivos", a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis, por 
natureza ou acessão fisica, e de Direitos Reais sobre Imóveis, exceto o de Garantia, bem como 
Cessão de Direitos a sua Aquisição - ITBI, Independentemente: 
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1 - da validade, da invalidade, da nulidade, da anulabilidade, da anulação do ato, 
efetivamente, praticado; 
II - da legalidade, da ilegalidade, da moralidade, da imoralidade, da licitude e da ilicitude 
da natureza do objeto do ato jurídico ou do malogro de seus efeitos. 

Seção II 
Base de Cálculo 

Art. 37 - A base de cálculo do imposto é o VBD - Valor dos Bens ou dos Direitos Transmitidos, 
Cedidos ou Permutados, no Momento da Transmissão, da Cessão ou da Permuta. 

§ 1° - O VBD - Valor dos Bens ou dos Direitos Transmitidos, Cedidos ou Permutados, no 
Momento da Transmissão, da Cessão ou da Permuta será determinado pela administração 
fazendária, através de avaliação com base nos elementos aferidos no mercado imobiliário 
ou constantes do CIMOB - Cadastro Imobiliário ou no valor declarado pelo sujeito 
passivo, se um destes últimos for maior. 

§ 20  - O sujeito passivo, antes da lavratura da escritura ou do instrumento que servir de 
base à transmissão, é obrigado a apresentar ao órgão fazendário a "Declaração para 
Lançamento do ITBI", cujo modelo será instituído por ato do Secretário, responsável 

pela área fazendária. 

Art. 38 - Na avaliação do imóvel serão considerados, dentre outros, os seguintes elementos: 
1 - zoneamento urbano; 
II - características da região, do terreno e da construção; 
III - valores aferidos no mercado imobiliário; 
IV - outros dados informativos tecnicamente reconhecidos. 

Art. 39 - O Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos", a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de 
Bens Imóveis, por natureza ou acessão fisica, e de Direitos Reais sobre Imóveis, exceto os de 
Garantia, bem como Cessão de Direitos a sua Aquisição - ITBI será calculado através da 
multiplicação do VBD - Valor dos Bens ou dos Direitos Transmitidos, Cedidos ou Permutados, no 
Momento da Transmissão, da Cessão ou da Permuta com a ALC - Alíquota Correspondente, 
conforme a fórmula abaixo: 

1 

	

	 ITBI \'BDxALC 

Art. 40 - A alíquota do ITBI é de 2% (dois por cento) 

Parágrafo único - Nas transmissões imobiliárias financiadas por entidades públicas, 
incidirá o imposto na alíquota de 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente 
financiado e de 2% (dois por cento) sobre o valor restante. 

Seção III 
Sujeito Passivo 
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Art. 41 - Contribuinte do Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos", a Qualquer Título, por Ato 
Oneroso, de Bens Imóveis, por natureza ou acessão física, e de Direitos Reais sobre Imóveis, 
exceto os de Garantia, bem como Cessão de Direitos a sua Aquisição - ITBI é: 

1 - na transmissão de bens ou de direitos, o adquirente ou o transmitente do bem ou do 
direito transmitido; 
II - na cessão de bens ou de direitos, o cessionário ou o cedente do bem ou do direito 
cedido; 
III - na permuta de bens ou de direitos, qualquer um dos permutantes do bem ou do direito 
permutado. 

Seção IV 
Solidariedade Tributária 

Art. 42 - Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador do Imposto sobre a 
Transmissão "Inter Vivos", a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis, por natureza 
ou acessão fisica, e de Direitos Reais sobre Imóveis, exceto os de Garantia, bem como Cessão de 
Direitos a sua Aquisição - ITBI ou por estarem expressamente designados, são pessoalmente 
solidários pelo pagamento do imposto: 

1 - na transmissão de bens ou de direitos, o adquirente, em relação ao transmitente do bem 
ou do direito transmitido; 
II - na transmissão de bens ou de direitos, o transmitente, em relação ao adquirente do bem 
ou do direito transmitido; 
III - na cessão de bens ou de direitos, o cessionário, em relação ao cedente do bem ou do 
direito cedido; 
IV - na cessão de bens ou de direitos, o cedente, em relação ao cessionário do bem ou do 
direito cedido; 
V - na permuta de bens ou de direitos, o permutante, em relação ao outro permutante do 
bem ou do direito permutado; 
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de oficio, relativamente aos atos por 
eles ou perante eles praticados em razão do seu oficio, ou pelas omissões de que forem 
responsáveis. 

Seção V 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 43 - O lançamento do Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos", a Qualquer Título, por Ato 
Oneroso, de Bens Imóveis, por natureza ou acessão física, e de Direitos Reais sobre Imóveis, 
exceto os de Garantia, bem como Cessão de Direitos a sua Aquisição - ITBI deverá ter em conta a 
situação fática dos bens ou dos direitos transmitidos, cedidos ou permutkdos, no momento da 
transmissão, da cessão ou da permuta. 
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Art. 44 - O lançamento será efetuado levando-se em conta o VBD - Valor dos Bens ou dos 
Direitos Transmitidos, Cedidos ou Permutados, no Momento da Transmissão, da Cessão ou da 
Permuta, determinado pela administração fazendária, através de avaliação com base nos elementos 
aferidos no mercado imobiliário ou constantes do CIMOB - Cadastro Imobiliário ou no valor 
declarado pelo sujeito passivo, se um destes últimos for maior. 

Art. 45 - O Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos", a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de 
Bens Imóveis, por natureza ou acessão física, e de Direitos Reais sobre Imóveis, exceto os de 
Garantia, bem como Cessão de Direitos a sua Aquisição - ITBI será recolhido: 

1 - até a data de lavratura do instrumento que servir de base à transmissão, à cessão ou à 
permuta de bens ou de direitos transmitidos, cedidos ou permutados, quando realizada no 
Município; 
II - no prazo de 15 (quinze) dias: 

da data da lavratura do instrumento referido no inciso 1, quando realizada fora do 
Município; 

da data da assinatura, pelo agente financeiro, de instrumento da hipoteca, quando se 
tratar de transmissão, cessão ou permutas financiadas pelo Sistema Financeiro de 
Habitação - SFH; 

da arrematação, da adjudicação ou da remição, antes da assinatura da respectiva carta 
e mesmo que essa não seja extraída; 
III - nas transmissões realizadas por termo judicial, em virtude de sentença judicial, o 
imposto será pago dentro de 10 (dez) dias, contados da sentença que houver homologado 
sem cálculo. 

§ 1 - Caso oferecido embargos, relativamente às hipóteses referidas na alínea "c", do 
inciso II, deste art. 45, o imposto será pago dentro de 10 (dez) dias, contados da sentença 
que os rejeitou. 
§ 2 - A critério do Poder Executivo, o ITBI poderá ser pago parceladamente em até 05 
(cinco) vezes, devendo a primeira parcela ser quitada no prazo de até 15 (quinze) dias, a 
partir da data da emissão da Guia de Recolhimento do Imposto de Transmissão. 

Art. 46 - Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão fazendário 
competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da 
cientificação, prestar declarações sobre a transmissão, a cessão ou a permuta de bens ou de direitos 
transmitidos, cedidos ou permutados, com base nas quais poderá ser lançado o imposto. 

Art. 47 - O Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos", a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de 
Bens Imóveis, por natureza ou acessão física, e de Direitos Reais sobre Imóveis, exceto os de 
Garantia, bem como Cessão de Direitos a sua Aquisição - ITBI será lançado em nome de qualquer 
das partes, da operação tributada, que solicitar o lançamento, ao órgão competente, ou for 
identificada, pela autoridade administrativa, como sujeito passivo ou solidário do imposto. 
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Seção VI 
Obrigações dos Notários e dos Oficiais de Registros de Imóveis e de seus Prepostos 

Art. 48 - Os escrivães, tabeliães, oficiais de notas, de registro de imóveis e de registro de títulos 
e de documentos e de quaisquer outros serventuários da justiça, quando da prática de atos que 
importem transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, bem como suas cessões, 
ficam obrigados: 

1 - a exigir que os interessados apresentem comprovante original do pagamento do 
imposto, o qual será transcrito em seu inteiro teor no instrumento respectivo; 

II - a facilitar, à fiscalização da Fazenda Pública Municipal, o exame, em cartório, dos 
livros, dos registros e dos outros documentos e a lhe fornecer, quando solicitadas, 
certidões de atos que foram lavrados, transcritos, averbados ou inscritos e concernentes a 
imóveis ou direitos a eles relativos; 
III - o prazo máximo de 30 (trinta) dias do mês subseqüente a prática do ato da 
transmissão, de cessão ou de permuta de Bens de Direito, a comunicar, à Prefeitura, os 
seus seguintes elementos constitutivos: 

o imóvel, bem como o valor, objeto da transmissão, da cessão ou da permuta; 
o nome e o endereço do transmitente, do adquirente, do cedente, do cessionário e dos 

permutantes, conforme o caso; 
o valor do imposto, a data de pagamento e a instituição arrecadadora; 
outras informações que julgar necessárias. 

CAPÍTULO III 
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Art. 49. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a 
prestação de serviços constantes da lista abaixo, ainda que esses não se constituam como 
atividade preponderante do prestador. 
1 - Serviços de informática e congêneres. 
1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas. 
1.02 - Programação. 
1.03 - Processamento de dados e congêneres. 
1.04 -Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogo eletrônicos. 
1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de c4mpitação. 

17 jÇflO\\Azevedo  Leite 
&a de Mica— 

P r S d e n te 



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia 
Estado do Rio de Janeiro 

VDARO 	 MESA DIRETORA 

1.06 - Assessoria e consultoria em informática. 
1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção 
de programas de computação e bancos de dados. 
1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. 

2 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 
2.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 

3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. 
3.01 - Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 
3.02 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, 
quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de 
diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer 
natureza. 
3.03 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, 
compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer 
natureza. 
3.04 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. 
4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. 
4.01 - Medicina e biomedicina. 
4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra- 
sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. 
4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos- 
socorros, ambulatórios e congêneres. 
4.04 - Instrumentação cirúrgica. 
4.05 - Acupuntura. 

4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. 
4.07 - Serviços farmacêuticos. 
4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 
4.09 —Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. 

4.10 —Nutrição. 
4.11 - Obstetrícia. 
4.12 - Odontologia. 
4.13 - Ortóptica. 
4.14 - Próteses sob encomenda. 
4.15 - Psicanálise. 
4.16 - Psicologia. 
4.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. 
4.18 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 
4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. 
4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer 
espécie. 
4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e co gêneres. 
4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convê 	par nios 	prestação de 
assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. 
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4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros 
contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante 
indicação do beneficiário. 

5 - Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. 
5.01 - Medicina veterinária e zootecnia. 
5.02 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área 
veterinária. 
5.03 - Laboratórios de análise na área veterinária. 
5.04 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 
5.05 - Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 
5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer 
espécie. 
5.07 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 
5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. 
5.09 - Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. 

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

7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, 
manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 
7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo 
e congêneres. 
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de 
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive 
sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, 
pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e 
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de 
serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 
7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e 
outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, 
projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. 
7.04 - Demolição. 
7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e 
congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos 
serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 
7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de 
parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo 
tomador do serviço. 
7.07 - Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisoe congêneres. 
7.08—Calafetação. 	 ) 
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7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e 
destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. 
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos,, imóveis, 
chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. 
7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 
7.12 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, 
químicos e biológicos. 
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, 
pulverização e congêneres. 
7.14 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. 
7.15 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 
7.16 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e 
congêneres. 
7.17 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e 
urbanismo. 
7.18 - Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, 
levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofisicos 
e congêneres. 
7.19 - Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, 
testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e 
exploração de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. 
7.20 - Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 

8 - Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, 
treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. 
8.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. 
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de 
conhecimentos de qualquer natureza. 

9 - Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres. 
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, 
apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, 
motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o 
valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao 
Imposto Sobre Serviços). 
9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas 
de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. 
9.03 - Guias de turismo. 

10 - Serviços de intermediação e congêneres. 
10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões 
de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. 
10.02 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores 
mobiliários e contratos quaisquer. 
10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade 
industrial, artística ou literária. 
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10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento 
mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring). 
10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não 
abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas 
de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. 
10.06 - Agenciamento marítimo. 
10.07 - Agenciamento de notícias. 
10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de 
veiculação por quaisquer meios. 
10.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 
10.10 - Distribuição de bens de terceiros. 

11 - Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. 
11.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de 
embarcações. 
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 
11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas. 
11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de 
qualquer espécie. 

12 - Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. 
12.01 - Espetáculos teatrais. 
12.02 - Exibições cinematográficas. 
12.03 - Espetáculos circenses. 
12.04 - Programas de auditório. 
12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 
12.06 - Boates, taxi-dancing e congêneres. 
12.07 - Shows, bailet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e 
congêneres. 
12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres. 
12.09 - Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 
12.10 - Corridas e competições de animais. 
12.11 - Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a 
participação do espectador. 
12.12 - Execução de música. 
12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, 
entrevistas, shows, baliet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, 
festivais e congêneres. 
12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão 
por qualquer processo. 
12.15 - Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. 
12.16 - Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, 
óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. 
12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. 

13 - Serviços relativos à fonografia,'fotografia, cinematografia reprografia. 
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13.01 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e 
congêneres. 
13.02 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, 
trucagem e congêneres. 
13.03 - Reprografia, microfilmagem e digitalização. 
13.04 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, 
fotolitografia. 

14 - Serviços relativos a bens de terceiros. 
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, 
blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, 
motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam 
sujeitas ao ICMS). 
14.02 - Assistência técnica. 
14.03 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam 
sujeitas ao ICMS). 
14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus. 
14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, 
lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, 
plastificação e congêneres, de objetos quaisquer. 
14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive 
montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele 
fornecido. 
14.07 - Colocação de molduras e congêneres. 
14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. 
14.09 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto 
aviamento. 
14.10 - Tinturaria e lavanderia. 
14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 
14.12 - Funilaria e lanternagem. 
14.13 - Carpintaria e serralheria. 

15 - Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados 
por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. 
15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito 
e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. 
15.02 - Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e 
aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das 
referidas contas ativas e inativas. 
15.03 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de 
terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. 
15.04 - Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de 
idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres. 
15.05 - Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, 
inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheque  sem Fundos - CCF ou em 
quaisquer outros bancos cadastrais. 
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15.06 - Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em 
geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com 
outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; 
transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em 
custódia. 
15.07 - Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer 
meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais 
de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede 
compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em 
geral, por qualquer meio ou processo. 
15.08 - Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de 
contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, 
concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços 
relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins. 
15.09 - Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos 
e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e 
demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). 
15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de 
títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, 
inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; 
fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, 
fichas de compensação, impressos e documentos em geral. 
15.11 - Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de 
títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados. 
15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 
15.13 - Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, 
prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de 
exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e 
cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais 
serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; 
envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio. 
15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, 
cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres. 
15.15 - Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, 
inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou 
processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento. 
15.16 - Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de 
pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços 
relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive 
entre contas em geral. 
15.17 - Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de 
cheques quaisquer, avulso ou por talão. 
15.18 - Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou 
obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e 
renegociação de contrato, emissão e reemissão do termoÁq*tação  e demais serviços 
relacionados a crédito imobiliário. 
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16 - Serviços de transporte de natureza municipal. 
16.01— Serviços de transporte de natureza municipal. 

17 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. 
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta 
lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações 
de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta 
audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura 
administrativa e congêneres. 
17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou 
administrativa. 
17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. 
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de 
empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de 
serviço. 
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de 
campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais 
publicitários. 
17.07 - Franquia (franchising). 
17.08 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 
17.09 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e 
congêneres. 
17.10 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e 
bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 
17.11 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. 
17.12 - Leilão e congêneres. 
17.13 - Advocacia. 
17.14 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 
17.15 - Auditoria. 
17.16 - Análise de Organização e Métodos. 
17.17 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 
17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 
17.19 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 
17.20 - Estatística. 
17.21 - Cobrança em geral. 
17.22 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, 
gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, 
relacionados a operações de faturização (factoring). 
17.23 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. 

18 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e 
avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos 
seguráveis e congêneres. 
18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e 
avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; pr venção e gerência de riscos 
seguráveis e congêneres. 
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19 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, 
cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos 
de capitalização e congêneres. 
19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, 
cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos 
de capitalização e congêneres. 

20 - Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, 
ferroviários e metroviários. 
20.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação .de 
passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, 
serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços 
acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação 
ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres. 
20.02 - Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, 
armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de 
apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e 
congêneres. 
20.03 - Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de 
passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres. 

21 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 
21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 

22 - Serviços de exploração de rodovia. 
22.01 - Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos 
usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos 
para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência 
aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão 
ou em normas oficiais. 

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

24 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, 
adesivos e congêneres. 
24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, 
banners, adesivos e congêneres. 

25 - Serviços funerários. 
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; 
transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; 
desembaraço de certidão, de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; 
embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cad 'veres. 
25.02 - Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. 
25.03 - Planos ou convênio funerários. 
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25.04 - Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 

26 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, 
bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e 
congêneres. 
26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, 
objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e 
congêneres. 

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

28 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 
28.01 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 

29 - Serviços de biblioteconomia. 
29.01 - Serviços de biblioteconomia. 

30 - Serviços de biologia, biotecnologia e química. 
30.01 - Serviços de biologia, biotecnologia e química. 
31 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, 
telecomunicações e congêneres. 
31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, 
telecomunicações e congêneres. 
32 - Serviços de desenhos técnicos. 
32.01 - Serviços de desenhos técnicos. 

33 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 
33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 

34 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 
34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 

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

36 - Serviços de meteorologia. 
36.01 - Serviços de meteorologia. 

37 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 
37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 

38 - Serviços de museologia. 
38.01 - Serviços de museologia. 

39 - Serviços de ourivesaria e lapidação. 
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39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo 
tomador do serviço). 

40 - Serviços relativos a obras de arte sob encomenda. 
40.01 - Obras de arte sob encomenda. 

§ 1.°  A lista de serviços, embora taxativa e limitativa na sua verticalidade, comporta 
interpretação ampla, analógica e extensiva na sua horizontalidade. 

§ 2.°  A interpretação ampla e analógica é aquela que, partindo de um texto de lei, faz 
incluir situações análogas, mesmo não, expressamente, referidas, não criando direito 
novo, mas, apenas, completando o alcance do direito existente. 

§ 3.°  A Incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN não 
depende da denominação dada ao serviço prestado ou da conta utilizada para registros da 
receita, mas, tão-somente, de sua identificação, simples, ampla, analógica ou extensiva, 
com os serviços previstos na lista de serviços. 

§ 40 Para fins de enquadramento na lista de serviços: 

1 - o que vale é a natureza, a "alma" do serviço, sendo irrelevante o nome dado pelo 
contribuinte; 

II - o que importa é a essência, o "espírito" do serviço, ainda que o nome do serviço não 
esteja previsto, literalmente, na lista de serviço. 

§ 50 O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja 
prestação se tenha iniciado no exterior do País. 

§ 6.°  Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não 
ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 
ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. 

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

§ 8.°  Ocorrendo a prestação, por pessoa física ou jurídica, com ou sem estabelecimento 
fixo, de serviço de qualquer natureza não compreendidos no art. 155, II, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, definidos na lista de serviços, nasce a obrigação fiscal 
para com o Imposto Sobre 	Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, 
Independentemente: 

1 - da validade, da invalidade, da nulidade, da 
efetivamente, praticado; 
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II - da legalidade, da ilegalidade, da moralidade, da imoralidade, da licitude e da ilicitude 
da natureza do objeto do ato jurídico ou do malogro de seus efeitos. 

Art. 50 - A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 

§ 12  Quando os serviços descritos pelo subitem 3.03 da lista anexa forem prestados no 
território de mais de um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, 
à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer 
natureza, ou ao número de postes, existentes em cada Município. 
§ 22  Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: 
1 - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02e 
7.05 da lista de serviços do art. 49 desta Lei Complementar; 

Art. 51 - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN não incide sobre: 
1 - os serviços prestados: 

em relação de emprego; 
por trabalhadores avulsos; 

por diretores e membros de conselhos consultivo ou fiscal de sociedades e fundações, 
bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados; 
II - as mercadorias a serem ou que tenham sido utilizadas na prestação de dos serviços 
incluídos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços do art' 49 desta Lei Complementar. 
III - as exportações de serviços para o exterior do País; 
IV - o valor intennediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos 
depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de 
crédito realizadas por instituições financeiras; 
Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso III os serviços desenvolvidos 
no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente 
no exterior. 

Art. 52 - O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento 
prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas 
hipóteses previstas nos incisos 1 a XXI, quando o imposto será devido no local: 

1 - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 5.0  do art. 49.0; 

II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos 
serviços descritos no subitem 3.04 da lista de serviços; 

III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 da lista; 

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

V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e 
descritos no subitem 7.05 da lista; 
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VI - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 
separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.09 da lista; 

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

VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.11 da lista; 

IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, 
químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista; 

X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.14 da lista; 

XI - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no 
caso dos serviços descritos no subitem 7.15 da lista; 

XII - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista; 

XIII - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e 
urbanismo, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17; 

XIV - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no 
subitem 11.01 da lista; 

XV - dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso 
dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista; 

XVI - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no 
caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista; 

XVII - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso 
dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista; 

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

XIX - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, 
onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista; 

XX - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, 
organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo sub jtem 17.09 da lista; 
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XXI - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no 
caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista. 

§ 1.0 No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.03 da lista anexa, considera-se 
ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja 
extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, 
objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, 
compartilhado ou não. 

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

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

Art. 53 - Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a 
atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade 
econômica ou profissional, sendo irrelevante para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, 
agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras 
que venham a ser utilizadas. 

§ 1.0 Unidade Econômica ou Profissional é uma Unidade Física, Organizacional ou 
Administrativa, não necessariamente de Natureza Jurídica, onde o Prestador de Serviço 
exerce Atividade Econômica ou Profissional. 

§ 2.°  A Existência da Unidade Econômica ou Profissional é indicada pela conjunção, 
parcial ou total, dos seguintes elementos. 

1 - Manutenção de pessoal, de material, de mercadoria, de máquinas, de instrumentos e 
de equipamentos; 

II - Estrutura organizacional ou administrativa; 

III - Inscrição em órgãos públicos, inclusive previdenciários; 

IV - Indicação como domicílio tributário para efeito de outros tributos; 

V - Permanência ou ânimo de permanecer no local, para a exploração, endereço em 
impressos, formulários ou correspondência, contrato de locação do imóvel, propaganda 
ou publicidade, ou em contas de telefone, de fornecimento de energia elétrica, de água ou 
de gás. 

$ 30 O contribuinte é o prestador do serviço. 
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Seção II 
Base de Cálculo da Prestação de Serviço 

Sob a Forma de Trabalho Pessoal do Próprio Contribuinte 

Art. 54 - A base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a 
prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte será determinada, 
anualmente, em função da natureza do serviço e dos outros fatores pertinentes. 

Art. 55 - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço 
sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte será calculado anualmente, através da 
multiplicação da UFM - Unidade Fiscal Municipal com a alíquota correspondente, em 
conformidade com o anexo II: 

Art. 56 - A prestação de serviço sob forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte é o simples 
fornecimento de trabalho, por profissional autônomo, com ou sem estabelecimento, que não 
tenha, a seu serviço, empregado com a sua mesma qualificação profissional. 

Art. 57 - Quando a prestação de serviço sob forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte não 
for o simples fornecimento de trabalho,, por profissional autônomo, com ou sem estabelecimento, 
tendo, a seu serviço, empregado com a sua mesma qualificação profissional, a base de cálculo 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN será determinada, mensalmente: 

1 - Em se enquadrando como prestação de serviço sob a forma de Sociedade de 
Profissional Liberal, levando-se em conta cada profissional habilitado, sócio, empregado 
ou não, que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade 
pessoal, nos termos da lei aplicável; 
II - Em se enquadrando como prestação de serviço sob a forma de Pessoa Jurídica, 
diferente de Sociedade de Profissional Liberal, levando-se em conta o preço do serviço. 

Seção III 
Base de Cálculo da Prestação de Serviço Sob a Forma de Sociedade de Profissional Liberal 

Art. 58 - A base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a 
prestação de serviço sob a forma de sociedade de profissional liberal será determinada, 
mensalmente, em função da natureza do serviço e dos outros fatores pertinentes. 

Art. 59 - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço 
sob a forma de sociedade de prõfissional liberal será calculado, mensalmente, em conformidade 
com anexo III, de acordo com a fórmula abaixo: 

ISSQN = PS x ALC 
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Art. 60 - As ALCs - Alíquotas Correspondentes, conforme Anexo III, são variáveis de acordo com 
a natureza de serviço e de outros fatores pertinentes. 

Art. 61 - A prestação de serviço sob forma de sociedade de profissional liberal 	é quando 
os serviços a que se referem os ítens 4, 5, 7, 17, compreendidos na lista de serviços, forem 
prestados por sociedades. 

Art. 62 - A base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN será 
determinada, mensalmente, levando-se em conta o preço do serviço, quando a prestação de serviço 
sob forma de sociedade de profissional liberal: 

1 - não se enquadrarem nos ítens 4, 5, 7, 17, compreendidos na lista de serviços; 
II - mesmo se enquadrando nos ítens 4, 5, 7, 17, compreendidos na lista de serviços, for 
efetuada: 

por sócio pessoa jurídica; 
por sócio pessoa física não habilitado para o exercício da atividade correspondente aos 

serviços prestados; 
em caráter empresarial. 

Parágrafo único - A prestação de serviço sob forma de sociedade de profissional liberal é 
efetuada em caráter empresarial quando: 

pela atividade conjunta ou indiscriminada dos seus elementos na realização do serviço 
típico, fica descaracterizada a forma pessoal do trabalho profissional; 

os trabalhos resultantes são de produção indistinta, sem característica de trabalho 
pessoal. 

Seção IV 
Base de Cálculo da Prestação de Serviço Sob a Forma de Pessoa Jurídica, 

Diferente de Sociedade de Profissional Liberal e Não Incluída no subitem 22.01 da Lista de 
Serviços 

Art. 63 - A base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a 
prestação de serviço sob a forma de pessoa jurídica, diferente de sociedade de profissional liberal e 
não incluída no item 22.01 da lista de serviços, será determinada, mensalmente, em função do 
preço do serviço. 

Art. 64 - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço 
sob a forma de pessoa jurídica, diferente de sociedade de profissional liberal e não incluída no item 
22.01 da lista de serviços, será calculado, mensalmente, através da multiplicação do PS - Preço do 
Serviço com a ALC - Alíquota Correspondente, em conformidade com anexo III e de acordo com a 
fórmula abaixo: 

ISSQN = P5 x ALC 
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Art. 65 - As ALCs - Alíquotas Correspondentes, conforme Anexo III, são variáveis de acordo com 
a natureza do serviço e de outros fatores pertinentes. 

Art. 66 - O preço do serviço é a receita bruta a ele correspondente, tudo o que for cobrado em 
virtude da prestação do serviço, em dinheiro, bens, serviços ou direitos, seja na conta ou não, 
inclusive a título de reembolso, de ressarcimento, de reajustamento ou de outro dispêndio de 
qualquer natureza, independentemente do seu efetivo pagamento: 

1 - incluídos: 
os materiais a serem ou que tenham sido utilizados na prestação dos serviços, exceto os 

subitens 7.02 e 7.05. 
as mercadorias a serem ou que tenham sido utilizadas na prestação dos serviços. 

Art. 67 - Mercadoria: 
i - é o objeto de comércio do produtor ou do comerciante, por grosso ou a retalho, que a 
adquire para revender a outro comerciante ou ao consumidor; 
ii - é a coisa móvel que se compra e se vende, por atacado ou a varejo, nas lojas, 
armazéns, mercados ou feiras; 
iii - é todo bem móvel sujeito ao comércio, ou seja, com destino a ser vendido; 
IV - é a coisa móvel que se encontra na posse do titular de um estabelecimento comercial, 
industrial ou produtor, destinando-se a ser por ele transferida, no estado em que se encontra 
ou incorporada a outro produto. 

Art. 68 - Material: 
i - é o objeto que, após ser comercializado, pelo comércio do produtor ou do comerciante, 
por grosso ou a retalho, é adquirido, pelo prestador de serviço, não para revender a outro 
comerciante ou ao consumidor, mas para ser utilizado na prestação dos serviços previstos 
na lista de serviços; 
II - é a coisa móvel que, após ser comprada, por atacado ou a varejo, nas lojas, armazéns, 
mercados ou feiras, é adquirida, pelo prestador de serviço, para ser empregada na prestação 
dos serviços previstos na lista de serviços; 
iii - é todo bem móvel que, não sujeito mais ao comércio, ou seja, sem destino a ser 
vendido, por se achar no poder ou na propriedade de um estabelecimento prestador de 
serviço, é usado na prestação dos serviços previstos na lista de serviços; 
IV - é a coisa móvel que, logo que sai da circulação comercial, se encontra na posse do 
titular de um estabelecimento prestador de serviço, destina-se a ser por ele aplicada na 
prestação dos serviços previstos na lista de serviços. 

Art. 69 - Subempreitada: 
1 - é a terceirização total ou parcial de um serviço global previsto na lista de serviços; 
ii - é a terceirização de uma ou de mais de uma das etapas específicas de um serviço geral 
previsto na lista de serviços. 

Art. 70 - O preço do serviço ou a receita bruta compõe o movimento econômico do mês em que for 
concluída a sua prestação. 
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Art. 71 - Os sinais e os adiantamentos recebidos pelo contribuinte durante a prestação do serviço, 
integram a receita bruta no mês em que forem recebidos. 

Art. 72 - Quando a prestação do serviço for subdividida em partes, considera-se devido o imposto 
no mês em que for concluída qualquer etapa contratual a que estiver vinculada a exigibilidade do 
preço do serviço. 

Art. 73 - A aplicação das regras relativas à conclusão, total ou parcial, da prestação do serviço, 
independe do efetivo pagamento do preço do serviço ou do cumprimento de qualquer obrigação 
contratual assumida por um contratante em relação ao outro. 

Art. 74 - As diferenças resultantes dos reajustamentos do preço dos serviços integrarão a receita do 
mês em que sua fixação se tornar definitiva. 

Art. 75 - Na falta do PS - Preço do Serviço, ou não sendo ele desde logo conhecido, poderá ser 
fixado, mediante estimativa ou através de arbitramento. 

Seção V 
Sujeito Passivo 

Art. 76. O contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é o prestador 
do serviço. 
Parágrafo único. Não são contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
ISSQN: 

1 - os que prestem serviços em relação de emprego; 
II - os trabalhadores avulsos; 
III - por diretores e membros de conselhos consultivo ou fiscal de sociedades e fundações, 

bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados. 

Seção VI 
Responsabilidade Tributária 

Art. 77. Fica atribuída, em caráter supletivo do cumprimento total da obrigação tributária, às 
empresas e às entidades estabelecidas no município, na condição de tomadoras de serviços, a 
responsabilidade tributária pela retenção e pelo recolhimento do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISSQN devido pelos prestadores de serviços. 

Art. 78. O Município, mediante lei, poderá atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo 
crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respctiva obrigação, excluindo a 
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter suiletivo do cumprimento total 
ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e ao aqrscimos legais. 
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§ 12  Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do 
imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na 
fonte. 

§ 22  Sem prejuízo do disposto no caput e no § 12  deste artigo, são responsáveis: 

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

II - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços 
descritos nos subitens 3.04, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10. 7.11. 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 
11.01, 11.02, 11.04, todos do item 12, exceto 12.13, 17.04, 17.05, 17.09, todos do item 20 da lista 
anexa. 

III - As empresas prestadoras serviços de outros municípios que prestarem serviços dentro 
desta municipalidade, em conformidade com os subitens 7.18, 8.02, 14.01, 14.02, 14.03, 14.05, 
14.06, 14.13, 17.10 e 17.23 da lista de serviço, ficarão sujeito a retenção do Imposto e pelo 
recolhimento do ISSQN pelo tomador localizada neste Município. 

IV - a prefeitura, os órgãos da administração pública, direta e indireta, autárquicos e 
fundacionais, das esferas federal, estadual e municipal, as empresas públicas, as sociedades de 
economia mista e as concessionárias, permissionárias, autorizadas e delegadas de serviços públicos, 
bem como as instituições financeiras, bancárias, condominios e entidades imunes; 

V - as empresas tomadoras de serviços, quando o prestador de serviço: 
não comprovar sua inscrição no CAMOB - Cadastro Mobiliário; 
obrigado à emissão de Nota Fiscal de Serviço, deixar de fazê-lo; 

§ 1.0 Não se enquadram no regime de responsabilidade tributária por substituição total, em 
relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, enquanto prestadores de 
serviços, as empresas e as entidades elencadas no item 22.01 da lista de serviços. 

§ 2.°  A responsabilidade tributária é extensiva ao promotor ou ao patrocinador de 
espetáculos esportivos e de diversões públicas em geral e às instituições responsáveis por 
ginásios, por estádios, por teatros, por salões e por congêneres, em relação aos eventos 

realizados. 
§ 30 O regime de responsabilidade tributária por substituição total: 
1 - havendo, por parte do tomador de serviço, a retenção e o recolhimento do Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, substitui, totalmente, a responsabilidade tributária 
do prestador de serviço. 

II - não havendo, por parte do tomador de serviço, a retenção e o recolhimento do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, não exclui, parcialmente ou totalmente, a 
responsabilidade tributária do prestador de serviço. 

Art. 79. A retenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, deverá 
ser, devidamente, comprovada, pelo do tomador de serviço. 

Art. 80. A base de cálculo para a retenção e o recolhimento do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza - ISSQN relativo a prestação de serviço sob a forma de pessoa jurídica não 
incluída no subitem 22.01 da lista de serviço, bem como a sociedade de profissional liberal e os 
profissionais autonomos não estabelecidos no Municipio, será calculada atravs da ipultiplicação do 
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P5 - Preço do Serviço com a ALC - Alíquota Correspondente, variável de acordo com a natureza 
do serviço e de outros fatores pertinentes, em conformidade com o anexo III, de acordo com a 
fórmula abaixo: 

ISSQN RETIDO NA FONTE = PS x ALC 

Art. 81. O valor do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN retido e 
recolhido na fonte, por parte do tomador de serviço, constituirá crédito tributário dedutível do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN a ser pago no período, por parte do 
prestador de serviço. 

Art. 82. As empresas e as entidades alcançadas, de forma ativa ou passiva, pela retenção 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN manterão controle, em separado, das 
operações ativas e passivas sujeitas ao regime de responsabilidade tributária por substituição total, 
para exame periódico da fiscalização municipal. 

Seção VII 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 83. O lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN será: 
1 - efetuado de oficio pela autoridade administrativa, na prestação de serviço sob a forma 

de: 
trabalho pessoal do próprio contribuinte; 
sociedade de profissional liberal ou pessoa jurídica, diferente de sociedade de 

profissional liberal, quando: 
1 - a lei determinar; 
2 - a declaração não é prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação 

tributária; 
3 - a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do item 2, 

deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento 
formulado pela autoridade administrativa, a seu juízo; 

4 - a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do item 2, 
recusar-se a prestar, no prazo e na forma da legislação tributária, esclarecimento formulado pela 
autoridade administrativa, a seu juízo; 

5 - a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do item 2, 
não prestar satisfatoriamente, no prazo e na forma da legislação tributária, esclarecimento 
formulado pela autoridade administrativa, a seu juízo; 

6 - houver comprovação de falsidade quanto a qualquer elemento definido na legislação 
tributária como sendo de declaração obrigatória; 

7 - houver comprovação de erro quanto a qualquer elemento definido na legislação 
tributária como sendo de declaração obrigatória; 	1. 

8 - houver comprovação de omissão quanto a qualquÀelemefinido na legislação 
tributária como sendo de declaração obrigatória; 
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9 - houver comprovação de omissão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no 
exercício da atividade de lançamento por homologação; 

10 - houver comprovação de inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no 
exercício da atividade de lançamento por homologação; 

11 - houver comprovação de ação do sujeito passivo que dê lugar à aplicação de 
penalidade pecuniária; 

12 - houver comprovação de omissão do sujeito passivo que dê lugar à aplicação de 
penalidade pecuniária; 

13 - houver comprovação de ação de terceiro legalmente obrigado que dê lugar à 
aplicação de penalidade pecuniária; 

14 - houver comprovação de omissão de terceiro legalmente obrigado que dê lugar à 
aplicação de penalidade pecuniária; 

houver comprovação que o sujeito passivo agiu com dolo; 
houver comprovação que o sujeito passivo agiu com fraude; 
houver comprovação que o sujeito passivo agiu com simulação; 
houver comprovação que terceiro, em beneficio do sujeito passivo, agiu com dolo; 
houver comprovação que terceiro, em beneficio do sujeito passivo, agiu com fraude; 

20 - houver comprovação que terceiro, em benefício do sujeito passivo, agiu com 
simulação; 

houver apreciação de fato não conhecido por ocasião do lançamento anterior; 
houver apreciação de fato não provado por ocasião do lançamento anterior; 
houver comprovação que, no lançamento anterior, ocorreu fraude da autoridade que o 

efetuou; 
24 - houver comprovação que, no lançamento anterior, ocorreu falta funcional da 

autoridade que o efetuou; 
25 - houver comprovação que, no lançamento anterior, ocorreu omissão de ato essencial 

da autoridade que o efetuou; 
26 - houver comprovação que, no lançamento anterior, ocorreu omissão de formalidade 

essencial da autoridade que o efetuou. 
II - efetuado, de forma espontânea, diretamente, pelo próprio sujeito passivo, na prestação 

de serviço sob a forma de: 
trabalho pessoal do próprio contribuinte, quando este, por ter, a seu serviço, 

empregado com a sua mesma qualificação profissional, não for o simples fornecimento de trabalho; 
sociedade de profissional liberal; 
pessoa jurídica, diferente de sociedade de profissional liberal. 

§ 1.0 O pagamento antecipado do sujeito passivo extingue, potencialmente, o crédito 
tributário, todavia, a extinção, efetiva, fica condicionada à resolução da ulterior homologação do 
lançamento. 

§ 2.°  Os atos anteriores à homologação do lançamento, praticados pelo sujeito passivo ou 
por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito, não influem sobre a obrigação tributária. 

Art. 84. No caso previsto na alínea "a", do inciso 1, do art. 83, desta lei, o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de trabalho 
pessoal do próprio contribuinte será lançado de oficio pela autoridade administrativa, anualmente, 
em conformidade com o anexo II, de acordo com a fórmula abaixo: 
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ISSQN = TJFM x ALC 

Art. 85. No caso previsto na alínea "b", do inciso 1, do art. 83, desta lei, o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de sociedade de 
profissional liberal será lançado, por estimativa ou por arbitramento, de oficio pela autoridade 
administrativa, mensalmente, em conformidade com o anexo III, de acordo com a fórmula abaixo: 

ISSQN = PS x ALC 	 1 
Art. 86. No caso previsto na alínea "b", do inciso 1, do art. 83, desta lei, o Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de pessoa 
jurídica, diferente de sociedade de profissional liberal e não incluída no item 22.01 da lista de 
serviços, será lançado, por estimativa ou por arbitramento, de oficio pela autoridade administrativa, 
mensalmente, em conformidade com o anexo III, de acordo com a fórmula abaixo: 

1 	 ISSQN = PS x ALC 

Art. 87. No caso previsto na alínea "a", do inciso II, do art. 83, desta lei, o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de trabalho 
pessoal do próprio contribuinte, quando este, por ter, a seu serviço, empregado com a sua mesma 
qualificação profissional, não for o simples fornecimento de trabalho: 

1 - em se tratando de prestação de serviço que se enquadre na forma de sociedade de 
profissional liberal, deverá ser lançado, de forma espontânea, diretamente, pelo próprio sujeito 
passivo, mensalmente, em conformidade com o anexo III, de acordo com a fórmula abaixo: 

ISSQN = PS x ALC 

II - em se tratando de prestação de serviço que se enquadre na forma de pessoa jurídica e 
não incluída no item 22.01 da lista de serviços, deverá ser lançado, de forma espontânea, 
diretamente, pelo próprio sujeito passivo, mensalmente, em conformidade com o anexo III, de 
acordo com a fórmula abaixo: 

ISSQN = PS x ALC 	 I 
Art. 88. No caso previsto na alínea "b", do inciso II, do art. 83, desta lei, o Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de sociedade de 
profissional liberal, deverá ser lançado, de forma espontânea, diretamente, pelo próprio sujeito 
passivo, mensalmente, em conformidade com o anexo III, de acordo com a fórmula abaixo: 

ISSQN = PS x ALC 
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Art. 89. No caso previsto na alínea "c", do inciso II, do art. 83, desta lei, o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de pessoa 
jurídica e não incluída no item 22.01 da lista de serviços, deverá ser lançado, de forma espontânea, 
diretamente, pelo próprio sujeito passivo, mensalmente, em conformidade com o anexo III, de 
acordo a fórmula abaixo: 

ISSQN = PS x ALC 

Art. 90. No caso previsto na alínea "a", do inciso 1, do art. 83, desta lei, o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de trabalho 
pessoal do próprio contribuinte será recolhido, através de Documento de Arrecadação de Receitas• 
Municipais, pela rede bancária, devidamente, autorizada pela Prefeitura, conforme Calendário 
Anual Fiscal de Lançamento e de Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de 
Decreto baixado pelo Chefe do Executivo. 

Art. 91. No caso previsto na alínea "b", do inciso 1, do art. 83, desta lei, o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de sociedade de 
profissional liberal: 

1 - será recolhido, por estimativa, até, no máximo, o dia 15 (quinze) do mês subseqüente 
ao da prestação do serviço estimado; 

II - será recolhido, por arbitramento, com os devidos acréscimos legais, até, no máximo, 
30 (trinta) dias após a lavratura da notificação da prestação do serviço arbitrado. 

Art. 92. No caso previsto na alínea "b", do inciso 1, do art. 83, desta lei, o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de pessoa 
jurídica: 

1 - será recolhido, por estimativa, até, no máximo, o dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao 
da prestação do serviço estimado; 

II - será recolhido, por arbitramento, com os devidos acréscimos legais, até, no máximo, 
30 (trinta) dias após a lavratura da notificação da prestação do serviço arbitrado. 

Art. 93. No caso previsto na alínea "a", do inciso II, do art. 83, desta lei, o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de trabalho 
pessoal do próprio contribuinte, quando este, por ter, a seu serviço, empregado com a sua mesma 
qualificação profissional, não for o simples fornecimento de trabalho, em se tratando de prestação 
de serviço que se enquadre na forma de sociedade de profissional liberal ou de pessoa jurídica, 
diferente de sociedade de profissional liberal, deverá ser recolhido, de forma espontânea, 
diretamente, pelo próprio sujeito passivo, até, no máximo, o dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao 
da prestação do serviço. 

Art. 94. No caso previsto na alínea "b", do inciso II, do art. 83, desta li, o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço Ãfor de sociedade de 

Ldo Leite 
39 	 ica— 

te 
CMSPA 



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia 
Estado do Rio de Janeiro o 

ROOA' 	 MESA DIRETORA 

profissional liberal, deverá ser recolhido, de forma espontânea, diretamente, pelo próprio sujeito 
passivo, até, no máximo, o dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao da prestação do sefviço. 

Art. 95. No caso previsto na alínea "c", do inciso II, do art. 83, desta lei, o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de pessoa 
jurídica, deverá ser recolhido, de forma espontânea, diretamente, pelo próprio sujeito passivo, até, 
no máximo, o dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao da prestação do serviço. 

Art. 96. O lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN deverá 
ter em conta a situação fática dos serviços prestados no momento da prestação dos serviços. 

Art. 97. Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão 
fazendário competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da cientificação, prestar declarações sobre as prestações de serviços, com base nas quais 
poderá ser lançado o imposto. 

TÍTULO IV 
TAXAS 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 98. As taxas de competência do Município decorrem: 
1— em razão do exercício do poder de polícia; 
II - pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, 

prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. 

Art. 99. Para efeito de instituição cobrança de taxas, consideram-se compreendidas no 
âmbito das atribuições municipais aquelas que, segundo a Constituição Federal, a Constituição 
Estadual, a Lei Orgânica do Município 	a legislação com elas compatível, competem ao 
Município. 

Art. 100. As taxas cobradas pelo Município, no âmbito de suas respectivas atribuições: 
1 - têm como fato gerador: 

o exercício regular do poder de polícia; 
a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao 

contribuinte ou posto à sua disposição; 
II - não podem: 

ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto; 
ser calculadas em função do capital das empresas. 

Art. 101. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de 
fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à orqem, aos costumes, à 
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômlicas  dependentes de 
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concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e 
aos direitos individuais ou coletivos. 

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando 
desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo 
legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. 

Art. 102. Os serviços públicos consideram-se: 
1 - utilizados pelo contribuinte: 

efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título; 
potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição 

mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento; 
II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de 

utilidade ou de necessidade públicas; 
III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos 

seus usuários. 

Art. 103. É irrelevante para a incidência das taxas 
1 - em razão do exercício do poder de polícia: 

o cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas; 
a licença, a autorização, a permissão ou a concessão, outorgadas pela União, pelo 

Estado ou pelo Município; 
a existência de estabelecimento fixo, ou de exclusividade, no local onde é exercida a 

atividade; 
a finalidade ou o resultado econômico da atividade ou da exploração dos locais; 
o efetivo funcionamento da atividade ou a efetiva utilização dos locais; 
o recolhimento de preços, de tarifas, de emolumentos e de quaisquer outras importâncias 

eventualmente exigidas, inclusive para expedição de alvarás, de licenças, de autorizações e de 
vistorias; 

II - pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, 
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição, que os referidos serviços públicos sejam 
prestados diretamente, pelo órgão público, ou, indiretamente, por autorizados, por permissionários, 
por concessionários ou por contratados do órgão público. 

CAPÍTULO II 
ESTABELECIMENTO EXTRATI VISTA, PRODUTOR, INDUSTRIAL, 

COMERCIAL, SOCIAL E PRESTADOR DE SERVIÇO 

Art. 104. Estabelecimento: 
i - é o local onde são exercidas, de modo permanente ou temporário, as atividades 

econômicas ou sociais, sendo irrelevantes para sua caracterização as denominações de sede, de 
filial, de agência, de sucursal, de escritório de representação ou de contato ou de quaisquer outras 
que venham a ser utilizadas; 

II - é, também, o local onde forem exercidas as atividaÃdeivesões públicas de 
natureza itinerante; 
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iii - é, ainda, a residência de pessoa fisica, quando de acesso ao público em razão do 
exercício da atividade profissional; 

IV - a sua existência é indicada pela conjunção, parcial ou total, dos seguintes elementos: 
manutenção de pessoal, de material, de mercadoria, de máquinas, de instrumentos e de 

equipamentos; 
estrutura organizacional ou administrativa; 
inscrição nos órgãos previdenciários; 
indicação como domicílio tributário para efeito de outros tributos; 
permanência ou ânimo de permanecer no local, para a exploração econômica ou social 

da atividade exteriorizada através da indicação do endereço em impressos, formulários ou 
correspondência, contrato de locação do imóvel, propaganda ou publicidade, ou em contas de 
telefone, de fornecimento de energia elétrica, de água ou de gás. 

Parágrafo único. A circunstância da atividade, por sua natureza, ser executada, habitual 
ou eventualmente, fora do estabelecimento, não o descaracteriza como estabelecimento. 

Art. 105. Para efeito de incidência das taxas, consideram-se como estabelecimentos 
distintos: 

1 - os que, embora no mesmo local e com idêntico ramo de atividade ou não, pertençam a 
diferentes pessoas físicas ou jurídicas; 

II - os que, embora com idêntico ramo de atividade e pertencentes à mesma pessoa 
física ou jurídica, estejam situados em prédios distintos ou em locais diversos, ainda que no 
mesmo imóvel. 

Art. 106. O lançamento e o pagamento das taxas não importam no reconhecimento da 
regularidade da atividade exercida. 

CAPÍTULO III 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO 

E DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Art. 107. A Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de Funcionamento de 
Estabelecimento - TFL, fundada no poder de polícia do Município - limitando ou disciplinando 
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse 
público concernente ao exercício de atividades dependentes de concessão ou autorização do Poder 
Público - tem como fato gerador o desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável 
e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a localização, a instalação e o 
funcionamento de estabelecimento, pertinente ao zoneamento urbano, em observância às normas 
municipais de posturas. 

Art. 108. O fato gerador da Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de 
Funcionamento de Estabelecimento - TFL considera-se ocorrido: 

1 - no primeiro exercício, na data de início de atividade, pelo desempenho, pelo órgão 
competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo lel, da fiscalização 
exercida sobre a localização e a instalação de estabelecimento; 	 1 
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II - nos exercícios subseqüentes, pelo desempenho, pelo órgão competente, nos limites da 
lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre o funcionamento 
de estabelecimento; 

III - em qualquer exercício, na data de alteração de endereço e/ou de atividade, pelo 
desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo 
legal, da fiscalização exercida sobre a localização e a instalação de estabelecimento. 

Art. 109. A Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de Funcionamento de 
Estabelecimento - TFL não incide sobre as pessoas fisicas não estabelecidas. 

Parágrafo único. Consideram-se não estabelecidas as pessoas fisicas que :- 
I - exerçam suas atividades em suas próprias residências, desde que não abertas ao 

público em geral; 
II - prestam seus serviços no estabelecimento ou na residência dos respectivos tomadores 

de serviços. 

Seção H 
Base de Cálculo 

Art. 110. A base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de 
Funcionamento de Estabelecimento - TFL será determinada, para cada atividade, através de rateio, 
divisível, proporcional e diferenciado do custo da respectiva atividade pública específica, em 
função do número anual de diligências fiscais. 

Parágrafo único. Considera-se custo da respectiva atividade pública específica, todos os 
gastos diretos e indiretos envolvidos no desempenho, pelo órgão competente, da fiscalização, tais 
como: 

1 - custo com pessoal: salário, férias, 130  salário e outras vantagens e beneficios; 
II - custo operacional: água, luz, telefone, combustível e outros; 
III - custo de expediente: caneta, lápis, régua, papel, fichários, arquivos, pastas e outros; 
IV - custo de equipamento: informática, mesa, cadeira e outros; 
V - custo de manutenção: assessoria, consultoria, treinamento e outros; 
VI - demais custos. 

Art. 111 A Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de Funcionamento de 
Estabelecimento - TFL será calculada através da multiplicação do CT - Custo Total com a 
Respectiva Atividade Pública Específica com o NT-DC - Número Total de Diligência Fiscal Anual 
por Contribuinte, divididos pelo NT-DA - Número Total de Diligências Fiscais Anuais, conforme a 
fórmula abaixo: 

Art. 112. O CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica, o NT-DC - 
Número Total de Diligência Fiscal Anual por Contribuinte e o NT-DA - Número Total de 
Diligências Fiscais Anuais serão demonstrados em anexo específico próprb. 
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Seção III 
Sujeito Passivo 

Art. 113. O sujeito passivo da Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de 
Funcionamento de Estabelecimento - TFL é a pessoa física ou jurídica sujeita ao desempenho, pelo 
órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização 
exercida sobre a localização, a instalação e o funcionamento de estabelecimento, pertinente ao 
zoneamento urbano, em observância às normas municipais de posturas. 

Seção IV 
Solidariedade Tributária 

Art. 114. Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da Taxa de 
Fiscalização de Localização, de Instalação e de Funcionamento de Estabelecimento - TFL ou por 
estarem expressamente designados, são pessoalmente solidários pelo pagamento da taxa, as pessoas 
físicas ou jurídicas: 

1 - titulares da propriedade ou do domínio útil ou da posse do bem imóvel onde está 
localizado, instalado e funcionando o estabelecimento; 

II - responsáveis pela locação do bem imóvel onde está localizado, instalado e 
funcionando o estabelecimento. 

Seção V 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 115. A Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de Funcionamento de 
Estabelecimento - TFL será lançada, de oficio pela autoridade administrativa, através da 
multiplicação do CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica com o NT-DC - 
Número Total de Diligência Fiscal Anual por Contribuinte, divididos pelo NT-DA - Número Total 
de Diligências Fiscais Anuais, conforme a fórmula abaixo: 

TFL (CT NT-DC) (NT-DA) 

Art. 116. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de 
Funcionamento de Estabelecimento - TFL ocorrerá: 

1 - no primeiro exercício, na data da inscrição cadastral; 
II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e de 

Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício, havendo alteração de endereço e/ou de atividade, na data da 
alteração cadastral. 

Art. 117. A Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de Iuncionamento de 
Estabelecimento - TFL será recolhida, através de Documento de Arrecadção de Receitas 
Municipais, pela rede bancária, devidamente, autorizada pela Prefeitura: 	( r- 
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1 - no primeiro exercício, na data da inscrição cadastral; 
II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e de 

Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício, havendo alteração de endereço e/ou de atividade, na data da 
alteração cadastral. 

Art. 118. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de 
Funcionamento de Estabelecimento - TFL deverá ter em conta a situação fática do estabelecimento 
no momento do lançamento. 

Art. 119. Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão 
fazendário competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da cientificação, prestar declarações sobre a situação do estabelecimento, com base nas 
quais poderá ser lançada a Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de Funcionamento 
de Estabelecimento - TFL. 

CAPÍTULO IV 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Art. 120. A Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS, fundada no poder de polícia do 
Município - limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a 

abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à higiene da produção e do mercado - 
tem como fato gerador o desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com 
observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a localização, a instalação e o 
funcionamento de estabelecimento, onde é fabricado, produzido, manipulado, acondicionado, 
conservado, depositado, armazenado, 	transportado, distribuído, vendido ou consumido 
alimentos, ou exercida outra atividade pertinente à higiene pública, em observância às normas 
municipais sanitárias. 

Art. 121. O fato gerador da Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS considera-se ocorrido: 
1 - no primeiro exercício, na data de início de atividade, pelo desempenho, pelo órgão 

competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização 
exercida sobre a localização e a instalação de estabelecimento, onde é fabricado, produzido, 
manipulado, acondicionado, conservado, depositado, armazenado, transportado, distribuído, 
vendido ou consumido alimentos, ou exercida outra atividade pertinente à higiene pública; 

II - nos exercícios subseqüentes, pelo desempenho, pelo órgão competente, nos limites da 
lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre o funcionamento 
de estabelecimento, onde é fabricado, produzido, manipulado, acondicionado, conservado, 
depositado, armazenado, transportado, distribuído, vendido ou consumi 10 alimentos, ou exercida 
outra atividade pertinente à higiene pública; 
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III - em qualquer exercício, na data de alteração de endereço e/ou de àtividade, pelo 
desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo 
legal, da fiscalização exercida sobre a localização e a instalação de estabelecimento, onde é 
fabricado, produzido, manipulado, acondicionado, conservado, depositado, armazenado, 
transportado, distribuído, vendido ou consumido alimentos, ou exercida outra atividade pertinente 
à higiene pública. 

Art. 122. A Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS não incide sobre as pessoas fisicas não 
estabelecidas. 

Parágrafo único. Consideram-se não estabelecidas as pessoas fisicas que: 
1 - exerçam suas atividades em suas próprias residências, desde que não abertas ao 

público em geral; 
II - prestam seus serviços no estabelecimento ou na residência dos respectivos tomadores 

de serviços. 

Seção II 
Base de Cálculo 

Art. 123. A base de cálculo da Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS será determinada, 
para cada atividade, através de rateio, divisível, proporcional e diferenciado do custo da respectiva 
atividade pública específica, em função do número anual de diligências fiscais. 

Parágrafo único. Considera-se custo da respectiva atividade pública específica, todos os 
gastos diretos e indiretos envolvidos no desempenho, pelo órgão competente, da fiscalização, tais 
como: 

1 - custo com pessoal: salário, férias, 13° salário e outras vantagens e beneficios; 
II - custo operacional: água, luz, telefone, combustível e outros; 
III - custo de expediente: caneta, lápis, régua, papel, fichários, arquivos, pastas e outros; 
IV - custo de equipamento: informática, mesa, cadeira e outros; 
V - custo de manutenção: assessoria, consultoria, treinamento e outros; 
VI - demais custos. 
Art. 124. A Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS será calculada através da multiplicação 

do CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica com o NT-DC - Número Total 
de Diligência Fiscal Anual por Contribuinte, divididos pelo NT-DA - Número Total de Diligências 
Fiscais Anuais, conforme a fórmula abaixo: 

Art. 125. O CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica, o NT-DC - 
Número Total de Diligência Fiscal Anual por Contribuinte e o NT-DA - Número Total de 
Diligências Fiscais Anuais serão demonstrados em anexo específico próprio. 	f 

Seção 111
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Art. 126. O sujeito passivo da Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS é a pessoa física ou 
jurídica sujeita ao desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com 
observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a localização, a instalação e o 
funcionamento de estabelecimento, onde é fabricado, produzido, manipulado, acondicionado, 
conservado, depositado, armazenado, 	transportado, distribuído, vendido ou consumido 
alimentos, ou exercida outra atividade pertinente à higiene pública. 

Seção IV 
Solidariedade Tributária 

Art. 127. Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da Taxa de 
Fiscalização Sanitária - TFS ou por estarem expressamente designados, são pessoalmente solidários 
pelo pagamento da taxa, as pessoas físicas ou jurídicas: 

1 - titulares da propriedade ou do domínio útil ou da posse do bem imóvel onde está 
localizado, instalado e funcionando o estabelecimento, onde é fabricado, produzido, manipulado, 
acondicionado, conservado, depositado, armazenado, transportado, distribuído, vendido ou 
consumido alimentos, ou exercida outra atividade pertinente à higiene pública; 

II - responsáveis pela locação do bem imóvel onde está localizado, instalado e 
funcionando o estabelecimento, onde é fabricado, produzido, manipulado, acondicionado, 
conservado, depositado, armazenado, 	transportado, distribuído, vendido ou consumido 
alimentos, ou exercida outra atividade pertinente à higiene pública. 

Seção V 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 128. A Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS será lançada, de ofício pela autoridade 
administrativa, através da multiplicação do CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública 
Específica com o NT-DC - Número Total de Diligência Fiscal Anual por Contribuinte, divididos 
pelo NT-DA - Número Total de Diligências Fiscais Anuais, conforme a fórmula abaixo: 

Art. 129. O lançamento da Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS ocorrerá: 
1 - no primeiro exercício, na data da inscrição cadastral; 
II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e de 

Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício, havendo alteração de endereço e/ou de atividade, na data da 
alteração cadastral. 

Art. 130. A Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS será recolhida, através de Documento de 
Arrecadação de Receitas Municipais, pela rede bancária, devidamente, aitorizada pela Prefeitura: 

1 - no primeiro exercício, na data da inscrição cadastral; 
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II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e de 
Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício, havendo alteração de endereço e/ou de atividade, na data da 
alteração cadastral. 

Art. 131. O lançamento da Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS deverá ter em conta a 
situação fática do estabelecimento no momento do lançamento. 

Art. 132. Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão 
fazendário competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da cientificação, prestar declarações sobre a situação do estabelecimento, com base nas 
quais poderá ser lançada a Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS. 

CAPÍTULO V 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIO 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Art. 133. A Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA, fundada no poder de polícia do 
Município limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a 
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente ao respeito à propriedade e aos 
direitos individuais ou coletivos - tem como fato gerador o desempenho, pelo órgão competente, 
nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a 
utilização e a exploração de anúncio, pertinente aos bens públicos de uso comum e ao controle da 
estética e do espaço visual urbanos, em observância às normas municipais de posturas. 

Art. 134. O fato gerador da Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA considera-se 
ocorrido: 

1 - no primeiro exercício, na data de início da utilização do anúncio, pelo desempenho, 
pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da 
fiscalização exercida sobre a utilização e a exploração de anúncio; 

II - nos exercícios subseqüentes, pelo desempenho, pelo órgão competente, nos limites da 
lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a exploração de 
anúncio; 

III - em qualquer exercício, na data de alteração da utilização do anúncio, pelo 
desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo 
legal, da fiscalização exercida sobre a utilização de anúncio. 

Art. 135. A Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA não incide sobre os anúncios, desde 
que sem qualquer legenda, dístico ou desenho de valor publicitário: 

1 - destinados a fins patrióticos e à propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, 
na forma prevista na legislação eleitoral; 

II - no interior de estabelecimentos, divulgando artigos ou serTiços neles negociados ou 
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III - em placas ou em letreiros que contiverem apenas a denominação do prédio; 
IV - que indiquem o uso, a lotação, a capacidade ou quaisquer outros avisos técnicos 

elucidativos do emprego ou da finalidade da coisa; 
V - em placas ou em letreiros destinados, exclusivamente, à orientação do público; 
VI - que recomendem cautela ou indiquem perigo e sejam destinados, exclusivamente, à 

orientação do público; 
VII - em placas indicativas de oferta de emprego, afixadas no estabelecimento do 

empregador; 
VIII— de locação ou de venda de imóveis, quando colocados no respectivo imóvel; 
IX - em painel ou em tabuleta afixada, por determinação legal, no local da obra de 

construção civil, durante o período de sua execução, desde que contenha, tão-somente, as 
indicações exigidas e as dimensões recomendadas pela legislação própria; 

X - de afixação obrigatória decorrente de disposição legal ou regulamentar. 

Seção II 
Base de Cálculo 

Art. 136. A base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA será 
determinada, para cada anúncio, através de rateio, divisível, proporcional e diferenciado do custo 
da respectiva atividade pública específica, em função do número anual de verificações fiscais. 

Parágrafo único. Considera-se custo da respectiva atividade pública específica, todos os 
gastos diretos e indiretos envolvidos no desempenho, pelo órgão competente, da fiscalização, tais 
como: 

1— custo com pessoal: salário, férias, 13° salário e outras vantagens e benefícios; 
II - custo operacional: água, luz, telefone, combustível e outros; 
III - custo de expediente: caneta, lápis, régua, papel, fichários, arquivos, pastas e outros; 
IV - custo de equipamento: informática, mesa, cadeira e outros; 
V - custo de manutenção: assessoria, consultoria, treinamento e outros; 
VI - demais custos. 

Art. 137. A Taxa de Fiscalização De Anúncio - TFA será calculada através da 
multiplicação do CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica com o NT-VA - 
Número Total de Verificação Fiscal Anual por Anúncio, divididos pelo NT-VF - Número Total de 
Verificações Fiscais Anuais, conforme a fórmula abaixo: 

	

~r~ 	 TFA   (CT xNT-VA):(NT-VF) 

Art. 138. O CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica, o NT-VA - 
Número Total de Verificação Fiscal Anual por Anúncio e o NT-VF - Número Total de Verificações 
Fiscais Anuais serão demonstrados em anexo específico próprio. 

Seção III 
Sujeito Passivo 
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Art. 139. O sujeito passivo da Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA é a pessoa física 
ou jurídica sujeita ao desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com 
observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a utilização e a exploração de 
anúncio, pertinente aos bens públicos de uso comum e ao controle da estética e do espaço visual 
urbanos, em observância às normas municipais de posturas. 

Seção IV 
Solidariedade Tributária 

Art. 140. Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da Taxa de 
Fiscalização de Anúncio - TFA ou por estarem expressamente designados, são pessoalmente 
solidários pelo pagamento da taxa, as pessoas físicas ou jurídicas: 

1 - titulares da propriedade ou do domínio útil ou da posse do bem: 
imóvel onde o anúncio está localizado; 
móvel onde o anúncio está sendo veiculado; 

II - responsáveis pela locação do bem: 
imóvel onde o anúncio está localizado; 
móvel onde o anúncio está sendo veiculado; 

III - as quais o anúncio aproveitar, quanto ao anunciante ou ao objeto anunciado. 

Seção V 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 141. A Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA será lançada, de ofício pela 
autoridade administrativa, através da multiplicação do CT - Custo Total com a Respectiva 
Atividade Pública Específica com o NT-VA - Número Total de Verificação Fiscal Anual por 
Anúncio, divididos pelo NT-VF - Número Total de Verificações Fiscais Anuais, conforme a 
fórmula abaixo: 

TFA(CTxNTVA)(NT..VF) 

Art. 142. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA ocorrerá: 
1 - no primeiro exercício, na data da inscrição cadastral do anúncio; 
II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e de 

Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior; 

Ill - em qualquer exercício, havendo alteração de endereço e/ou de anúncio e/ou de 
veículo de divulgação, na data da alteração cadastral. 

Art. 143. A Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA será recolhida, através de Documento 
de Arrecadação de Receitas Municipais, pela rede bancária, devidamente autorizada pela 
Prefeitura: 

1 - no primeiro exercício, na data da inscrição cadastral do anúncio; 
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II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e de 
Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício, havendo alteração de endereço e/ou de anúncio e/ou de 
veículo de divulgação, na data da alteração cadastral. 

Art. 144. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA deverá ter em conta a 
situação fática do anúncio e do seu veículo de divulgação no momento do lançamento. 

Art. 145. Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão 
fazendário competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da cientificação, prestar declarações sobre a situação do anúncio e do seu veículo de 
divulgação, com base nas quais poderá ser lançada a Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA. 

CAPÍTULO VI 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Art. 146. A Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte de Passageiro - TFV, 
fundada no poder de polícia do Município - limitando ou disciplinando direito, interesse ou 
liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente 
à segurança, à higiene e à ordem pública - tem como fato gerador o desempenho, pelo órgão 
competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização 
exercida sobre a circulação, a segurança, o conforto, a higiene, a conservação e o funcionamento de 
veículo de transporte de passageiro, pertinente ao exercício de atividades dependentes de concessão 
ou de autorização do Poder Público e ao respeito dos direitos individuais ou coletivos, em 
observância às normas municipais de transporte. 

Art. 147. O fato gerador da Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte de Passageiro - 
TFV considera-se ocorrido: 

1 - no primeiro exercício, na data de início de circulação do veículo de transporte de 
passageiro, pelo desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com 
observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a segurança e o conforto do veículo 
de transporte de passageiro; 

II - nos exercícios subseqüentes, pelo desempenho, pelo órgão competente, nos limites da 
lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a segurança, o 
conforto, a higiene, a conservação e o funcionamento do veículo de transporte de passageiro; 

Ill - em qualquer exercício, na data de conserto, de reforma ou de restauração do veículo 
de transporte de passageiro, pelo desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e 
com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a segurança, 

o conforto, a higiene, a conservação e o funcionamento do veículo de transpor\e de passageiro; 

Seção II 
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Art. 148. A base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte de 
Passageiro - TFV será determinada, para cada veículo de transporte de passageiro, através de rateio, 
divisível, proporcional e diferenciado do custo da respectiva atividade pública específica, em 
função do número anual de vistorias fiscais. 

Parágrafo único. Considera-se custo da respectiva atividade pública específica, todos os 
gastos diretos e indiretos envolvidos no desempenho, pelo órgão competente, da fiscalização, tais 
como: 

1— custo com pessoal: salário, férias, 13° salário e outras vantagens e benefícios; 
II - custo operacional: água, luz, telefone, combustível e outros; 
III - custo de expediente: caneta, lápis, régua, papel, fichários, arquivos, pastas e outros; 
IV - custo de equipamento: informática, mesa, cadeira e outros; 
V - custo de manutenção: assessoria, consultoria, treinamento e outros; 
VI - demais custos. 

Art. 149. A Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte de Passageiro - TFV será 
calculada através da multiplicação do CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública 
Específica com o NT-VA - Número Total de Vistoria Fiscal Anual por Veículo de Transporte de 
Passageiro, divididos pelo NT-VF - Número Total de Vistorias Fiscais Anuais, conforme a fórmula 
abaixo: 

1 	 TFV = ( CT x NT-V&) (NT-VF) 

Art. 150. O CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica, o NT-VA - 
Número Total de Vistoria Fiscal Anual por Veículo de Transporte de Passageiro e o NT-VF - 
Número Total de Vistoria Fiscais Anuais serão demonstrados em anexo específico próprio. 

Seção III 
Sujeito Passivo 

Art. 151. O sujeito passivo da Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte de 
Passageiro - TFV é a pessoa física ou jurídica sujeita ao desempenho, pelo órgão competente, nos 
limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a 
circulação, a segurança, o conforto, a higiene, a conservação e o funcionamento do veículo de 
transporte de passageiro, pertinente ao exercício de atividades dependentes de concessão ou de 
autorização do Poder Público e ao respeito dos direitos individuais ou coletivos, em observância às 
normas municipais de transporte. 

Seção IV 
Solidariedade Tributária 

Art. 152. Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da Taxa de 
Fiscalização de Veículo de Transporte de Passageiro - TFV ou por estarem expressamente 
designados, são pessoalmente solidários pelo pagamento da taxa: 

1 - a pessoa jurídica arrendadora ou financiadora do veículo de traqporte de passageiro; 
II - o responsável pela locação do veículo de transporte de passag4iro. 

- 
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Seção V 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 153. A Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte de Passageiro - TFV será 
lançada, de oficio pela autoridade administrativa, através da multiplicação do CT - Custo Total 
com a Respectiva Atividade Pública Específica com o NT-VA - Número Total de Vistoria Fiscal 
Anual por Veículo de Transporte de Passageiro, divididos pelo NT-VF - Número Total de Vistorias 
Fiscais Anuais, conforme a fórmula abaixo: 

TFV = (CT x NT-VA) (NT-VF) 

Art. 154. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte de Passageiro - 
TFV ocorrerá: 

1 - no primeiro exercício, na data da inscrição cadastral do veículo de transporte de 
passageiro; 

II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e de 
Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício, havendo conserto, reforma ou restauração do veículo de 
transporte de passageiro. 

Art. 155. A Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte de Passageiro - TFV será 
recolhida, através de Documento de Arrecadação de Receitas Municipais, pela rede bancária, 
devidamente, autorizada pela Prefeitura: 

1 - no primeiro exercício, na data da inscrição cadastral do veículo de transporte de 
passageiro; 

II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e de 
Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior; 

Ill - em qualquer exercício, havendo conserto, reforma ou restauração do veículo de 
transporte de passageiro, na data da vistoria fiscal. 

Parágrafo único: O lançamento da Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte de 
Passageiro - TFV deverá ter em conta a situação fática do veículo de transporte de passageiro no 
momento do lançamento. 

Art. 156. Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão 
fazendário competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da cientificação, prestar declarações sobre a situação do veículo de transporte de 
passageiro, com base nas quais poderá ser lançada a Taxa de Fiscalização de Vículo de Transporte 
de Passageiro - TFV. 
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TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE AMBULANTE, EVENTUAL, FEIRANTE E 
RUDIMENTAR. 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Art. 157. A Taxa de Fiscalização de Atividade Ambulante, Eventual, Feirante e 
Rudimentar— TFAF, fundada no poder de polícia do Município - limitando ou disciplinando 
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de' ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse 
público concernente à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade 
pública e ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos - tem como fato gerador 
o desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo 
legal, da fiscalização exercida sobre a localização, a instalação e o funcionamento de atividade 
ambulante, eventual, feirante e rudimentar, pertinente ao zoneamento urbano, em observância às 
normas municipais sanitárias e de posturas. 

Art. 158. O fato gerador da Taxa de Fiscalização de Atividade Ambulante, Eventual, 
Feirante e Rudimentar - TFAF considera-se ocorrido: 

1 - no primeiro exercício ou mês ou semana ou dia ou hora, na data ou na hora de início 
de localização, de instalação e de funcionamento de atividade ambulante, eventual, feirante e 
rudimentar, pelo desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com 
observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a localização, a instalação e o 
funcionamento de atividade ambulante, eventual, feirante e rudimentar; 

II - nos exercícios ou meses ou semanas ou dias ou horas subseqüentes, na data ou na 
hora de funcionamento de atividade ambulante, eventual, feirante e rudimentar, pelo desempenho, 
pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da 
fiscalização exercida sobre o funcionamento de atividade ambulante, eventual, feirante e 
rudimentar; 

III - em qualquer exercício ou mês ou semana ou dia ou hora, na data ou na hora de 
reinício de localização, de instalação e de funcionamento de atividade ambulante, eventual, feirante 
e rudimentar, pelo desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com 
observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a localização, a instalação e o 
funcionamento de atividade ambulante, eventual, feirante e rudimentar; 

Art. 159. Considera-se atividade: 
1 - ambulante, a exercida, individualmente, de modo habitual, com instalação ou 

localização fixas ou não; 
II - eventual, a exercida, individualmente ou não, em determinadas épocas do ano, 

especialmente por ocasião de exposições, 	feiras, 	festejos, 	comemorações e outros 
acontecimentos, em locais previamente definidos; 

III - feirante, a exercida, individualmente ou não, de modo habitual, nas feiras livres, 
em locais previamente determinados. 

IV 
- 

rudimentar, a exercida, individualmente ou não, de modo que não tendam as normas 
da Legislação Municipal, pertinentes a concessão das licenças para localização d es belecimento, 
devido as condições precárias de suas instalações e de seu funcionamento. 
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Parágrafo único. A atividade ambulante, eventual e feirante é exercida, sem 
estabelecimento, em instalações removíveis, colocadas nas vias, nos logradouros ou nos locais 
de acesso ao público, como veículos, como "trailers", como "stands", como balcões, como 
barracas, como mesas, como tabuleiros e como as demais instalações congêneres, assemelhadas e 
similares. 

Seção II 
Base de Cálculo 

Art. 160. A base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Atividade Ambulante, Eventual, 
Feirante e Rudimentar - TFAF será determinada, para cada atividade, através de rateio, divisível, 
proporcional e diferenciado do custo da respectiva atividade pública específica, em função do 
número diário ou semanal ou mensal ou anual de diligências fiscais. 

Parágrafo único. Considera-se custo da respectiva atividade pública específica, todos os 
gastos diretos e indiretos envolvidos no desempenho, pelo órgão competente, da fiscalização, tais 
como: 

1 - custo com pessoal: salário, férias, 130  salário e outras vantagens e beneficios; 
II - custo operacional: água, luz, telefone, combustível e outros; 
III - custo de expediente: caneta, lápis, régua, papel, fichários, arquivos, pastas e outros; 
IV - custo de equipamento: informática, mesa, cadeira e outros; 
V - custo de manutenção: assessoria, consultoria, treinamento e outros; 
VI - demais custos. 

Art. 161. A Taxa de Fiscalização de Atividade Ambulante, Eventual, Feirante e 
Rudimentar - TFAF será calculada: 

1 - para um período anual, através da multiplicação do CTA - Custo Total Anual com a 
Respectiva Atividade Pública Específica com o NTA-DC - Número Total Anual de Diligência 
Fiscal por Contribuinte, divididos pelo NTA-DA - Número Total Anual de Diligências Fiscais, 
conforme a fórmula abaixo: 

TFAF = (CTA x NTA-DC) : (NTA-DA) 

II - para um período mensal, através da multiplicação do CTM - Custo Total Mensal com 
a Respectiva Atividade Pública Específica com o NTM-DC - Número Total Mensal de Diligência 
Fiscal por Contribuinte, divididos pelo NTM-DA - Número Total Mensal de Diligências Fiscais, 
conforme a fórmula abaixo: 

TFAF = (CTM x NTM-DC): (NTM-DA) 	 1 

III - para um período semanal, através da multiplicação do CTS - Custo Total Semanal 
com a Respectiva Atividade Pública Específica com o NTS-DC - Número Total Semanal de 
Diligência Fiscal por Contribuinte, divididos pelo NTS-DA - Número Total Semanal de Diligências 
Fiscais, conforme a fórmula abaixo: 

II 	 TFAF = ( CTS x NTS-DC): (NTS-DA) 	 II 
LULUR Leite 
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IV - para um período diário, através da multiplicação do CTD - Custo Total Diário com a 
Respectiva Atividade Pública Específica com o NTD-DC - Número Total Diário de Diligência 
Fiscal por Contribuinte, divididos pelo NTD-DA - Número Total Diário de Diligências Fiscais, 
conforme a fórmula abaixo: 

TFAF =( CTD x NTD-DC) : (NTD-DA) 

V - para um período horário, através da multiplicação do CTH - Custo Total Horário com 
a Respectiva Atividade Pública Específica com o NTH-DC - Número Total Horário de Diligência 
Fiscal por Contribuinte, divididos pelo NTH-DA - Número Total Horário de Diligências Fiscais, 
conforme a fórmula abaixo: 

TFAF = (CTH x NTH-DC) : (NTH-DA) 

Art. 162. O CTA - Custo Total Anual com a Respectiva Atividade Pública Específica, o 
NTA-DC - Número Total Anual de Diligência Fiscal por Contribuinte, o NTA-DA - Número Total 
Anual de Diligências Fiscais, o CTM - Custo Total Mensal com a Respectiva Atividade Pública 
Específica, o NTM-DC - Número Total Mensal de Diligência Fiscal por Contribuinte, o NTM-DA 
- Número Total Mensal de Diligências Fiscais, o CTS - Custo Total Semanal com a Respectiva 
Atividade Pública Específica, o NTS-DC - Número Total Semanal de Diligência Fiscal por 
Contribuinte, o NTS-DA - Número Total Semanal de Diligências Fiscais, o CTD - Custo Total 
Diário com a Respectiva Atividade Pública Específica, o NTD-DC - Número Total Diário de 
Diligência Fiscal por Contribuinte, o NTD-DA - Número Total Diário de Diligências Fiscais, o 
CTH - Custo Total Horário com a Respectiva Atividade Pública Específica, o NTH-DC - Número 
Total Horário de Diligência Fiscal por Contribuinte e o NTH-DA - Número Total Horário de 
Diligências Fiscais, serão demonstrados em anexo específico próprio. 

Seção III 
Sujeito Passivo 

Art. 163. O sujeito passivo da Taxa de Fiscalização de Atividade Ambulante, Eventual, 
Feirante e Rudimentar - TFAF é a pessoa fisica ou jurídica sujeita ao desempenho, pelo órgão 
competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização 
exercida sobre a localização, a instalação e o funcionamento de atividade ambulante, eventual, 
feirante e rudimentar pertinente ao zoneamento urbano, em observância às normas municipais 
sanitárias e de posturas. 

Seção IV 
Solidariedade Tributária 

Art. 164. Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da Taxa de 
Fiscalização de Atividade Ambulante, Eventual, Feirante e Rudimentar - TFAF ou por estarem 
expressamente designados, são pessoalmente solidários pelo pagamento da taxa, as pessoas físicas 
ou jurídicas: 

1 - titulares da propriedade ou do domínio útil ou da posse do bem imóvel onde está 
localizado, instalado e funcionando o ambulante, o eventual, o feirante e o rudimentar; 
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II - responsáveis pela locação do bem imóvel onde está localizado, instalado e 
funcionando o ambulante, o eventual e o feirante; 

II'-  o promotor, o organizador e o patrocinador de exposições, feiras, festejos, 
comemorações e outros acontecimentos, em locais previamente definidos. 

Seção V 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 165. A Taxa de Fiscalização de Atividade Ambulante, Eventual, Feirante e rudimentar 
- TFAF será lançada, de oficio pela autoridade administrativa: 

1 - para um período anual, através da multiplicação do CTA - Custo Total Anual com a 
Respectiva Atividade Pública Específica com o NTA-DC - Número Total Anual de Diligência 
Fiscal por Contribuinte, divididos pelo NTA-DA - Número Total Anual de Diligências Fiscais, 
conforme a fórmula abaixo: 

TFAF = (CTA x NTA-DC) : (NTA-DA) 

II - para um período mensal, através da multiplicação do CTM - Custo Total Mensal com 
a Respectiva Atividade Pública Específica com o NTM-DC - Número Total Mensal de Diligência 
Fiscal por Contribuinte, divididos pelo NTM-DA - Número Total Mensal de Diligências Fiscais, 
conforme a fórmula abaixo: 

TFAF (CTMxNTM-DC):(NTM-DA) 

III - para um período semanal, através da multiplicação do CTS - Custo Total Semanal 
com a Respectiva Atividade Pública Específica com o NTS-DC - Número Total Semanal de 
Diligência Fiscal por Contribuinte, divididos pelo NTS-DA - Número Total Semanal de Diligências 
Fiscais, conforme a fórmula abaixo: 

TFAF = (CTS x NTS-DC): (NTS-DA)  

IV - para um período diário, através da multiplicação do CTD - Custo Total Diário com a 
Respectiva Atividade Pública Específica com o NTD-DC - Número Total Diário de Diligência 
Fiscal por Contribuinte, divididos pelo NTD-DA - Número Total Diário de Diligências Fiscais, 
conforme a fórmula abaixo: 

TFAF (CTDxNTD-DC):(NTD-DA) 

V - para um período horário, através da multiplicaÃ
Núero 

ã d CTH  Custo Total Horário com 
a Respectiva Atividade Pública Específica com o NTH-DC tal Horário de Diligência 
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Fiscal por Contribuinte, divididos pelo NTH-DA - Número Total Horário de Diligências Fiscais, 
conforme a fórmula abaixo: 

Art. 166. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Atividade Ambulante, Eventual, 
Feirante e Rudimentar - TFAF ocorrerá: 

1 - no primeiro exercício ou mês ou semana ou dia ou hora, na data da autorização e do 
licenciamento municipal; 

II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e de 
Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício ou mês ou semana ou dia ou hora, na data da nova autorização 
e do novo licenciamento municipal. 

Art. 167. A Taxa de Fiscalização de Atividade Ambulante, Eventual, Feirante e 
Rudimentar - TFAF será recolhida, através de Documento de Arrecadação de Receitas Municipais, 
pela rede bancária, devidamente, autorizada pela Prefeitura: 

1 - no primeiro exercício, na data da autorização e do licenciamento municipal; 
TI - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e de 

Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício, havendo reinício de localização, de instalação e de 
funcionamento de atividade ambulante, eventual, feirante e rudimentar, na data da nova autorização 
e do novo licenciamento municipal. 

Art. 168. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Atividade Ambulante, Eventual, 
Feirante e Rudimentar - TFAF deverá ter em conta a situação fática da atividade ambulante, 
eventual, feirante e rudimentar no momento do lançamento. 

Art. 169. Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão 
fazendário competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da cientificação, prestar declarações sobre a situação da atividade ambulante, eventual, 
feirante e rudimentar, com base nas quais poderá ser lançada a Taxa de Fiscalização de Atividade 
Ambulante, Eventual, Feirante e Rudimentar - TFAF. 

CAPÍTULO VIII 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARTICULAR 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 
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Art. 170. A Taxa de Fiscalização de Obra Particular - TFO, fundada no poder de polícia 
do Município - limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança e ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos - tem como fato gerador o desempenho, pelo 
órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização 
exercida sobre a execução de obra particular, no que respeita à construção e à reforma de 
edificação e à execução de loteamento de terreno, pertinente à lei de uso e de ocupação do solo e ao 
zoneamento urbano, em observância às normas municipais de obras, de edificações e de posturas. 

Art. 171. O fato gerador da Taxa de Fiscalização de Obra Particular - TFO considera-se 
ocorrido: 

1 - no primeiro exercício, na data de início da obra particular, pelo desempenho, pelo 
órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização 
exercida sobre a execução de obra particular, no que respeita à construção e à reforma de 
edificação e à execução de loteamento de terreno; 

II - nos exercícios subseqüentes, pelo desempenho, pelo órgão competente, nos limites da 
lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a execução de 
obra particular, no que respeita à construção e à reforma de edificação e à execução de loteamento 
de terreno; 

III - em qualquer exercício, na data de alteração da obra particular, pelo desempenho, pelo 
órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização 
exercida sobre a execução de obra particular, no que respeita à construção e à reforma de 
edificação e à execução de loteamento de terreno. 

Art. 172. A Taxa de Fiscalização de Obra Particular - TFO não incide sobre: 
1 - a limpeza ou a pintura interna e externa de prédios, de muros e de grades; 
II - a construção de passeios e de logradouros públicos providos de meio-fio; 
III - a construção de muros de contenção de encostas. 

Seção II 
Base de Cálculo 

Art. 173. A base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Obra Particular - TFO será 
determinada, para cada obra particular, através de rateio, divisível, proporcional e diferenciado do 
custo da respectiva atividade pública específica, em função do número anual de vistorias fiscais. 

Parágrafo único. Considera-se custo da respectiva atividade pública específica, todos os 
gastos diretos e indiretos envolvidos no desempenho, pelo órgão competente, da fiscalização, tais 
como: 

1 - custo com pessoal: salário, férias, 13° salário e outras vantagens e benefícios; 
II - custo operacional: água, luz, telefone, combustível e outros; 
III - custo de expediente: caneta, lápis, régua, papel, fichários, arquivos, pastas e outros; 
IV - custo de equipamento: informática, mesa, cadeira e outros; 
V - custo de manutenção: assessoria, consultoria, treinamenfo e outros; 
VI - demais custos. 	 1 
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Art. 174. A Taxa de Fiscalização De Obra Particular - TFO será calculada através da 
multiplicação do CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica com o NT-VA - 
Número Total de Vistoria Fiscal Anual por Obra Particular, divididos pelo NT-VF - Número Total 
de Vistorias Fiscais Anuais, conforme a fórmula abaixo: 

TFO = (CT x NT-VA): (NT-VF) 

Art. 175. O CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica, o NT-VA - 
Número Total de Vistoria Fiscal Anual por Obra Particular e o NT-VF - Número Total de Vistorias 
Fiscais Anuais serão demonstrados em anexo específico próprio. 

Seção III 
Sujeito Passivo 

Art. 176. O sujeito passivo da Taxa de Fiscalização de Obra Particular - TFO é a pessoa 
física ou jurídica sujeita ao desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com 
observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a execução de obra particular, no 
que respeita à construção e à reforma de edificação e à execução de loteamento de terreno, 
pertinente à lei de uso e de ocupação do solo e ao zoneamento urbano, em observância às normas 
municipais de obras, de edificações e de posturas. 

Seção IV 
Solidariedade Tributária 

Art. 177. Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da Taxa de 
Fiscalização de Obra Particular - TFO ou por estarem expressamente designados, são pessoalmente 
solidários pelo pagamento da taxa, as pessoas físicas ou jurídicas: 

1 - responsáveis pelos projetos ou pela sua execução; 
II - responsáveis pela locação, bem como o locatário, do imóvel onde esteja sendo 

executada a obra. 

Seção V 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 178. A Taxa de Fiscalização de Obra Particular - TFO será lançada, de oficio pela 
autoridade administrativa, através da multiplicação do CT - Custo Total com a Respectiva 
Atividade Pública Específica com o NT-VA - Número Total de Vistoria Fiscal Anual por Obra 
Particular, divididos pelo NT-VF - Número Total de Vistorias Fiscais Anuais, conforme a fórmula 
abaixo: 

1 TFO = (CT x NT-VA) : (NT-VF) 	r 

Art. 179. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Obra Particular T 	ocorrerá: 
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1 - no primeiro exercício, na data da autorização e do licenciamento da obra particular; 
II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e de 

Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício, havendo alteração da obra particular, na data da nova 
autorização e do novo licenciamento da obra particular. 

Art. 180. A Taxa de Fiscalização de Obra Particular - TFO será recolhida, através de 
Documento de Arrecadação de Receitas Municipais, pela rede bancária, devidamente, autorizada 
pela Prefeitura: 

1 - no primeiro exercício, na data da autorização e do licenciamento da obra particular; 
a) à vista ou de forma parcelada, em 3 (tres) vezes, com prazo de 30 (trinta) dias para 

respectivo recolhimento da primeira parcela, a partir da geração da cobrança; 
II - em qualquer exercício, havendo alteração da obra particular, na data da nova 

autorização e do novo licenciamento da obra particular. 

Art. 181. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Obra Particular - TFO deverá ter em 
conta a situação fática da obra particular no momento do lançamento. 

Art. 182. Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão 
fazendário competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da cientificação, prestar declarações sobre a situação da obra particular, com base nas 
quais poderá ser lançada a Taxa de Fiscalização de Obra Particular - TFO. 

CAPÍTULO IX 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO E DE PERMANÊNCIA 

EM ÁREAS, EM VIAS E EM LOGRADOUROS PÚBLICOS 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Art. 183. A Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Permanência em Áreas, em Vias e em 
Logradouros Públicos - TFOP, fundada no poder de polícia do Município - limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão 
de interesse público concernente à segurança, à higiene e ao respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos - tem como fato gerador o desempenho, pelo órgão competente, nos limites 
da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a localização, 
a instalação, a ocupação e a permanência de móveis, de equipamentos, de veículos, de utensílios e 
de quaisquer outros objetos, pertinente à lei de uso e de ocupação do solo e ao zoneamento urbano, 
à estética urbana, aos costumes, à ordem, à tranqüilidade, à higiene, ao trânsito e à segurança 
pública, em observância às normas municipais de posturas. 

Art. 184. O fato gerador da Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Permanência em 
Áreas, em Vias e em Logradouros Públicos - TFOP considera-se oc*rrido: 

1 - no primeiro exercício, na data de início da localizaç, da instalação e da ocupação 
em áreas, em vias e em logradouros públicos, pelo desempenho, pe14 órgã competente, nos limites 
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da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a localização, 
a instalação e a ocupação de móveis, de equipamentos, de veículos, de utensílios e de quaisquer 
outros objetos; 

II - nos exercícios subseqüentes, pelo desempenho, pelo órgão competente, nos limites da 
lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a permanência de 
móveis, de equipamentos, de veículos, de utensílios e de quaisquer outros objetos; 

III - em qualquer exercício, na data de alteração da localização ou da instalação ou da 
ocupação em áreas, em vias e em logradouros públicos, pelo desempenho, pelo órgão competente, 
nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a 
localização ou a instalação ou a ocupação de móveis, de equipamentos, de veículos, de utensílios e 
de quaisquer outros objetos. 

Art. 185. A Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Permanência em Áreas, em Vias e em 
Logradouros Públicos - TFOP não incide sobre a localização, a instalação, a ocupação e a 
permanência de veículos de particulares não destinados ao exercício de atividades econômicas. 

Seção II 
Base de Cálculo 

Art. 186. A base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Permanência em 
Áreas, em Vias e em Logradouros Públicos - TFOP será determinada, para cada móvel, 
equipamento, veículo, utensílio e qualquer outro objeto, através de rateio, divisível, proporcional e 
diferenciado do custo da respectiva atividade pública específica, em função do número anual de 
verificações fiscais. 

Parágrafo único. Considera-se custo da respectiva atividade pública específica, todos os 
gastos diretos e indiretos envolvidos no desempenho, pelo órgão competente, da fiscalização, tais 
como: 

1 - custo com pessoal: salário, férias, 13° salário e outras vantagens e beneficios; 
II - custo operacional: água, luz, telefone, combustível e outros; 
III - custo de expediente: caneta, lápis, régua, papel, fichários, arquivos, pastas e outros; 
IV - custo de equipamento: informática, mesa, cadeira e outros; 
V - custo de manutenção: assessoria, consultoria, treinamento e outros; 
VI - demais custos. 

Art. 187. A Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Permanência em Áreas, em Vias e em 
Logradouros Públicos - TFOP será calculada através da multiplicação do CT - Custo Total com a 
Respectiva Atividade Pública Específica com o NT-VA - Número Total de Verificação Fiscal 
Anual por móvel, equipamento, veículo, utensílio e qualquer outro objeto, divididos pelo NT-VF - 
Número Total de Verificações Fiscais Anuais, conforme a fórmula abaixo: 

FFOP((TxNTV.\ ):(T-VI,  ) 	 1 
Art. 188. O CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica, o NT-VA - 

Número Total de Verificação Fiscal Anual por móvel, equipamento, veículo, utensílio e qualquer 
outro objeto e o NT-VF - Número Total de Verificações Fiscais An is  serão demonstrados em 
anexo específico próprio. 	 1 

Seção III 	
Lu c i a

4vedo Leite 
e\Mjc3. 
dente 

62 	

CMSPA 



.1 	Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia 
Estado do Rio de Janeiro 

MESA DIRETORA 

Sujeito Passivo 

Art. 189. O sujeito passivo da Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Permanência em 
Áreas, em Vias e em Logradouros Públicos - TFOP é a pessoa física ou jurídica sujeita ao 
desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo 
legal, da fiscalização exercida sobre a localização, a instalação, a ocupação e a permanência de 
móveis, de equipamentos, de veículos, de utensílios e de quaisquer outros objetos, pertinente à lei 
de uso e de ocupação do solo e ao zoneamento urbano, à estética urbana, aos costumes, à ordem, à 
tranqüilidade, à higiene, ao trânsito e à segurança pública, em observância às normas municipais de 
posturas. 

Seção IV 
Solidariedade Tributária 

Art. 190. Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da Taxa de 
Fiscalização de Ocupação e de Permanência em Áreas, em Vias e em Logradouros Públicos - 
TFOP ou por estarem expressamente designados, são pessoalmente solidários pelo pagamento da 
taxa, as pessoas físicas ou jurídicas: 

1 - responsáveis pela instalação dos móveis, dos equipamentos, dos veículos, dos utensílios 
e dos outros objetos; 

II - responsáveis pela locação, bem como o locatário, dos móveis, dos equipamentos, dos 
veículos, dos utensílios e dos outros objetos. 

Seção V 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 191. A Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Permanência em Áreas, em Vias e em 
Logradouros Públicos - TFOP será lançada, de oficio pela autoridade administrativa, através da 
multiplicação do CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica com o NT-VA - 
Número Total de Verificação Fiscal Anual por móvel, equipamento, veículo, utensílio e qualquer 
outro objeto, divididos pelo NT-VF - Número Total de Verificações Fiscais Anuais, conforme a 
fórmula abaixo: 

1: 	 TFOP (CTxNT-VA):(NT-VF) 	 1 

Art. 192. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Permanência em Áreas, 
em Vias e em Logradouros Públicos - TFOP ocorrerá: 

1 - no primeiro exercício, na data da autorização e do licenciamento dos móveis, dos 
equipamentos, dos veículos, dos utensílios e dos outros objetos; 

II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e de 
Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício, havendo alteração da localização, da iitalação, da ocupação 
e da permanência de móveis, de equipamentos, de veículos, de utensílios de quaisquer outros 
objetos, na data da nova autorização e do novo licenciamento. 
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Art. 193. A Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Permanência em Áreas, em Vias e em 
Logradouros Públicos - TFOP será recolhida, através de Documento de Arrecadação de Receitas 
Municipais, pela rede bancária, devidamente, autorizada pela Prefeitura: 

1 - no primeiro exercício, na data da autorização e do licenciamento dos móveis, dos 
equipamentos, dos veículos, dos utensílios e dos outros objetos; 

II - nos exercícios subseqüentes, conforme Calendário Anual Fiscal de Lançamento e de 
Recolhimento de Tributos Municipais, estabelecido através de Decreto baixado pelo Chefe do 
Executivo, até 31 de Dezembro do exercício anterior; 

III - em qualquer exercício, havendo alteração da localização, da instalação, da ocupação 
e da permanência de móveis, de equipamentos, de veículos, de utensílios e de quaisquer outros 
objetos, na data da nova autorização e do novo licenciamento. 

Art. 194. O lançamento da Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Permanência em Áreas, 
em Vias e em Logradouros Públicos - TFOP deverá ter em conta a situação fática dos móveis, dos 
equipamentos, dos veículos, dos utensílios e dos outros objetos no momento do lançamento. 

Art. 195. Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão 
fazendário competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da cientificação, prestar declarações sobre a situação dos móveis, dos equipamentos, dos 
veículos, dos utensílios e dos outros objetos, com,  base nas quais poderá ser lançada a Taxa de 
Fiscalização de Ocupação e de Permanência em Áreas, em Vias e em Logradouros Públicos - 
TFOP. 

CAPÍTULO X 
TAXA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO 

DE VIAS E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Art. 196. A Taxa de Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de Logradouros 
Públicos - TSLC, fundada na utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição, tem como fato gerador a utilização, 
efetiva ou potencial, de serviços públicos, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 
postos a sua disposição pelo Município, diretamente ou através de autorizados, de permissionários, 
de concessionários ou de contratados, de Limpeza e de Conservação de Vias e de Logradouros 
Públicos: 

1 - de varrição, de lavagem e de capinação de determinadas vias e de determinados 
logradouros públicos; 

II - de limpeza e de conservação de determinadas valas e de determinadas galerias 
pluviais; 

III - de limpeza e de conservação e desobstrução de deteiinados bueiros e de 
determinadas caixas de ralo. 	 1 lá 
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Art. 197. O fato gerador da Taxa de Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de 
Logradouros Públicos - TSLC ocorre no dia 12  de janeiro de cada exercício financeiro, data da 
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos, específicos e divisíveis, de Limpeza e de 
Conservação de Vias e de Logradouros Públicos, prestados ao contribuinte ou postos a sua 
disposição pelo Município, diretamente ou através de autorizados, de permissionários, de 
concessionários ou de contratados. 

Art. 198. A Taxa de Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de Logradouros 
Públicos - TSLC não incide sobre: 

1 - as demais vias e os demais logradouros públicos onde o serviço público de varrição, de 
lavagem e de capinação não for prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição pelo Município, 
diretamente ou através de autorizados, de permissionários, de concessionários ou de contratados; 

II - as demais valas e as demais galerias onde o serviço público de limpeza e de 
conservação não for prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição pelo Município, 
diretamente ou através de autorizados, de permissionários, de concessionários ou de contratados; 

III - os demais bueiros e as demais caixas de ralo onde o serviço público de limpeza e de 
conservação não for prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição pelo Município, 
diretamente ou através de autorizados, de permissionários, de concessionários ou de contratados. 

Art. 199. A especificidade do serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de 
Logradouros Públicos está: 

1 - caracterizada na utilização: 
efetiva ou potencial, destacada em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou 

de necessidade públicas; 
individual e distinta de determinados integrantes da coletividade; 
que não se destina ao beneficio geral e indistinto de todos os integrantes da coletividade; 

II - demonstrada na RBE-TSLC - Relação de Beneficiários Específicos do Serviço de 
Limpeza e de Conservação de Vias e de Logradouros Públicos. 

Seção II 
Base de Cálculo 

Art. 200. A base de cálculo da Taxa de Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e 
de Logradouros Públicos - TSLC será determinada, para cada imóvel, através de rateio, divisível, 
proporcional, diferenciado, separado e individual do custo da respectiva atividade pública 
específica, em função da sua metragem linear de testada. 

Parágrafo único. Considera-se custo da respectiva atividade pública específica, todos os 
gastos diretos e indiretos envolvidos na prestação do serviço de Limpeza e de Conservação de Vias 
e de Logradouros Públicos, tais como: 

1 - custo com pessoal: salário, férias, 13° salário e outras vantagens e benefícios; 
II - custo operacional: água, luz, telefone, combustível e outros- 
Ill - custo de equipamento: carro, caçamba, carro de mão e outrcs; 
IV - custo de material: vassoura, pá, luva, capacete, bota, unifome,(.çnaterial de higiene e 

de limpeza e outros; 	 9 
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V - custo de manutenção: peça, conserto, conservação, restauração, lavação, lubrificação, 
lanternagem, capotagem, pintura, locação, assessoria, consultoria, treinamento e outros; 

VI - custo de expediente: informática, mesa, cadeira, caneta, lápis, régua, papel, fichários, 
arquivos, pastas e outros; 

VII - demais custos. 

Art. 201. A Taxa de Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de Logradouros 
Públicos - TSLC será calculada através da multiplicação do CT - Custo Total com a Respectiva 
Atividade Pública Específica com a ML-113 - Metragem Linear de Testada do Imóvel Beneficiado, 
divididos pela ST-ML - Somatória Total da Metragem Linear de Testada de Todos os Imóveis 
Beneficiados, conforme a fórmula abaixo: 

TSLC =(CTxML-IB):(  ST-ML 
 
) 

Art. 202. O CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica, a ML-113 - 
Metragem Linear de Testada do Imóvel Beneficiado e a ST-ML - Somatória Total da Metragem 
Linear de Testada de Todos os Imóveis Beneficiados serão demonstrados em anexo específico 
próprio. 

Art. 203. A divisibilidade do serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de 
Logradouros Públicos está: 

1 - caracterizada na utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários; 
II— demonstrada no cálculo: TSLC = (CT x ML-113) : (ST-ML). 

Seção III 
Sujeito Passivo 

Art. 204. O sujeito passivo da Taxa de Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e 
de Logradouros Públicos - TSLC é a pessoa física ou jurídica titular da propriedade ou do domínio 
útil ou da posse do bem imóvel beneficiado pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos, específicos e divisíveis, de Limpeza e de Conservação de Vias e de Logradouros Públicos, 
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelo Município, diretamente ou através de 
autorizados, de permissionários, de concessionários ou de contratados. 

Seção IV 
Solidariedade Tributária 

Art. 205. Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da Taxa de 
Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de Logradouros PúblicÇis - TSLC ou por estarem 
expressamente designados, são pessoalmente solidários pelo pagamento da taxa, as pessoas físicas 
ou jurídicas: 
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1 - locadoras do bem imóvel beneficiado pelo serviço de Limpeza e de Conservação de 
Vias e de Logradouros Públicos; 

II - locatárias do bem imóvel beneficiado pelo serviço de Limpeza e de Conservação de 
Vias e de Logradouros Públicos. 

Seção V 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 206. A Taxa de Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de Logradouros 
Públicos - TSLC será lançada, anualmente, de oficio pela autoridade administrativa, através da 
multiplicação do CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica com a ML-113 - 
Metragem Linear de Testada do Imóvel Beneficiado, divididos pela ST-ML - Somatória Total da 
Metragem Linear de Testada de Todos os Imóveis Beneficiados, conforme a fórmula abaixo: 

FSL( = ( ( 1 	Ml It.) 	ST-II ) 

Art. 207. O lançamento da Taxa de Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de 
Logradouros Públicos - TSLC, que será efetuado em conjunto com o lançamento do Imposto sobre 
a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e com os lançamentos das demais TSPEDs - 
Taxas de Serviços Públicos Específicos e Divisíveis, ocorrerá até o último dia útil do mês de 
dezembro. 

Art. 208. A Taxa de Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de Logradouros 
Públicos - TSLC será recolhida, em conjunto com o Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - IPTU e com as demais TSPEDs - Taxas de Serviços Públicos Específicos e 
Divisíveis, através de Documento de Arrecadação de Receitas Municipais, pela rede bancária, 
devidamente, autorizada pela Prefeitura: 

1 - em um só pagamento, com desconto de 10% (dez por cento), se recolhido até o dia 20 
(vinte) de janeiro; 

II - em um só pagamento, com desconto de 5% (cinco por cento), se recolhido até o dia 20 
(vinte) de fevereiro; 

III - de forma parcelada, em até 8 (oito) parcelas, até o dia 5 (cinco) dos meses de março, 
de abril, de maio, de junho, de julho, de agosto, de setembro e de outubro. 

Art. 209. O lançamento da Taxa de Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de 
Logradouros Públicos - TSLC deverá ter em conta a situação fática do imóvel beneficiado pelo 
serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de Logradouros Públicos, no momento do 
lançamento. 

Art. 210. Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão 
fazendário competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da cientificação, prestar declarações sobre a situação do esbelecimento, com base nas 
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quais poderá ser lançada a Taxa de Serviço de Limpeza e de Conservação de Vias e de Logradouros 
Públicos - TSLC. 

CAPÍTULO XI 
TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E DE REMOÇÃO DE LIXO 

Seção 1 
Fato Gerador e Incidência 

Art. 211. A Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo - TSC, fundada na 
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição, tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, de 
serviços públicos, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelo 
Município, diretamente ou através de autorizados, de permissionários, de concessionários ou de 
contratados, de coleta e de remoção de lixo em determinadas vias e em determinados logradouros 
públicos. 

Art. 212. O fato gerador da Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo - TSC 
ocorre no dia 12  de janeiro de cada exercício financeiro, data da utilização, efetiva ou potencial, de 
serviços públicos, específicos e divisíveis, de coleta e de remoção de lixo em determinadas vias e 
em determinados logradouros públicos, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelo 
Município, diretamente ou através de autorizados, de permissionários, de concessionários ou de 
contratados. 

Art. 213. A Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo - TSC não incide sobre as 
demais vias e os demais logradouros públicos onde o serviço público de coleta e de remoção de lixo 
não for prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição pelo Município, diretamente ou através 
de autorizados, de permissionários, de concessionários ou de contratados. 

Art. 214. A especificidade do serviço de coleta e de remoção de lixo está: 
1— caracterizada na utilização: 

efetiva ou potencial, destacada em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou 
de necessidade públicas; 

individual e distinta de determinados integrantes da coletividade; 
que não se destina ao benefício geral e indistinto de todos os integrantes da coletividade; 

II - demonstrada na RBE-TSC - Relação de 
Coleta e de Remoção de Lixo. 
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Seção II 
Base de Cálculo 

Art. 215. A base de cálculo da Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo - TSC 
será determinada, para cada imóvel, através de rateio, divisível, proporcional, diferenciado, 
separado e individual do custo da respectiva atividade pública específica, em função da sua 
metragem linear de testada. 

Parágrafo único. Considera-se custo da respectiva atividade pública específica, todos os 
gastos diretos e indiretos envolvidos na prestação do serviço de coleta e de remoção de lixo, tais 
como: 

1 - custo com pessoal: salário, férias, 13° salário e outras vantagens e benefícios; 
II - custo operacional: água, luz, telefone, combustível e outros; 
III - custo de equipamento: carro, caçamba, carro de mão e outros; 
IV - custo de material: vassoura, pá, luva, capacete, bota, uniforme, material de higiene e 

de limpeza e outros; 
V - custo de manutenção: peça, conserto, conservação, restauração, lavação, lubrificação, 

lanternagem, capotagem, pintura, locação, assessoria, consultoria, treinamento e outros; 
VI - custo de expediente: informática, mesa, cadeira, caneta, lápis, régua, papel, fichários, 

arquivos, pastas e outros; 
VII - demais custos. 

Art. 216. A Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo - TSC será calculada através 
da multiplicação do CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica com a ML-IB 
- Metragem Linear de Testada do Imóvel Beneficiado, divididos pela ST-ML - Somatória Total da 
Metragem Linear de Testada de Todos os Imóveis Beneficiados, conforme a fórmula abaixo: 

<TSC(€TxML-LB):(ST-ML) 	 1 
 1 

Art. 217. O CT - Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica, a ML-113 - 
Metragem Linear de Testada do Imóvel Beneficiado e a ST-ML - Somatória Total da Metragem 
Linear de Testada de Todos os Imóveis Beneficiados serão demonstrados em anexo específico 
próprio. 

Art. 218. A divisibilidade do serviço de coleta e de remoção de lixo está: 
1 - caracterizada na utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários; 
II -demonstrada no cálculo: TSC = (CT x ML-JB) : (ST-ML). 
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Seção III 
Sujeito Passivo 

Art. 219. O sujeito passivo da Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo - TSC é 
a pessoa física ou jurídica titular da propriedade ou do domínio útil ou da posse do bem imóvel 
beneficiado pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos, específicos e divisíveis, de 
coleta e de remoção de lixo de determinadas vias e de determinados logradouros públicos, prestados 
ao contribuinte ou postos a sua disposição pelo Município, diretamente ou através de autorizados, 
de permissionários, de concessionários ou de contratados. 

Seção IV 
Solidariedade Tributária 

Art. 220 Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da Taxa de 
Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo - TSC ou por estarem expressamente designados, são 
pessoalmente solidários pelo pagamento da taxa, as pessoas fisicas ou jurídicas: 

1 - locadoras do bem imóvel beneficiado pelo serviço de coleta e de remoção de lixo; 
II - locatárias do bem imóvel beneficiado pelo serviço de coleta e de remoção de lixo. 

Seção V 
Lançamento e Recolhimento 

Art. 221. A Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo - TSC será lançada, 
anualmente, de oficio pela autoridade administrativa, através da multiplicação do CT - Custo Total 
com a Respectiva Atividade Pública Específica com a ML-IB - Metragem Linear de Testada do 
Imóvel Beneficiado, divididos pela ST-ML - Somatória Total da Metragem Linear de Testada de 
Todos os Imóveis Beneficiados, conforme a fórmula abaixo: 

(1x'11 

Art. 222. O lançamento da Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo - TSC, que 
será efetuado em conjunto com o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana - IPTU e com os lançamentos das demais TSPEDs - Taxas de Serviços Públicos 
Específicos e Divisíveis, ocorrerá até o último dia útil do mês de dezembro. 

Art. 223. A Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo - TSC será recolhida, em 
conjunto com o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e com as demais 
TSPEDs - Taxas de Serviços Públicos Específicos e Divisíveis, através de Documento de 
Arrecadação de Receitas Municipais, pela rede bancária, devidamente, autorizada pela Prefeitura: 

1 - em um só pagamento, com desconto de 10% (dez por cento), se recolhido até o dia 20 
(vinte) de janeiro; 

II - em um só pagamento, com desconto de 5% (cinco por cento), se recolhido até o dia 20 
(vinte) de fevereiro; 

III - de forma parcelada, em até 8 (oito) parcelas, até o dia 5 (ciIico) dos meses de março, 
de abril, de maio, de junho, de julho, de agosto, de setembro e de outubro. 
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Art. 224. O lançamento da Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo - TSC deverá 
ter em conta a situação fática do imóvel beneficiado pelo serviço de coleta e de remoção de lixo, no 
momento do lançamento. 

Art. 225. Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão 
fazendário competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da cientificação, prestar declarações sobre a situação do estabelecimento, com base nas 
quais poderá ser lançada a Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo - TSC. 

TÍTULO V 
CONTRIBUIÇÕES 

CAPÍTULO 1 
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

Art. 226. A CM - Contribuição de Melhoria cobrada pelo Município é instituída para fazer 
face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a 
despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada 
imóvel beneficiado. 

SEÇÃO 1 
FATO GERADOR E INCIDÊNCIA 

Art. 227. A CM - Contribuição de Melhoria tem como fato gerador o acréscimo do valor 
do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direta ou indiretamente por obras públicas municipais. 

Art. 228. A CM - Será devida a CM - Contribuição de Melhoria, no caso de valorização 
de imóveis de propriedade privada, em virtude de qualquer das seguintes obras públicas municipais: 

1 - abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, esgoto pluviais e 
outros melhoramentos de praças e vias públicas; 

II - construção e ampliação de parques, campos de desportos, pontes, túneis e viadutos; 
III - construção ou ampliação de sistemas de trânsito rápido, inclusive todas as obras e 

edificações necessárias ao funcionamento do sistema; 
IV - serviços e obras de abastecimento de água potável, esgotos, instalações de redes 

elétricas e telefônicas, transportes e comunicações em geral ou de suprimento de gás, funiculares, 
ascensores e instalações de comodidade pública; 

V - proteção contra secas, inundações, erosão, ressacas, e de saneamento e drenagem em 
geral, diques, cais, desobstrução de barras, portos e canais, retificação e regularização de cursos 
d'água e irrigação; 

VI - construção de estradas de ferro e construção, pavimentaço e melhoramento de 
estradas de rodagem; 

VII - construção de aeródromos e aeroportos e seus acessos; 
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VIII - aterros e realizações de embelezamento em geral, inclusive desapropriações em 
desenvolvimento de plano de aspecto paisagístico. 

§ 1.0 Considera-se ocorrido o fato gerador da CM - Contribuição de Melhoria na data da 
publicação do EDECOM - Edital Demonstrativo do Custo da Obra de Melhoramento. 

§ 2.0  Não há incidência de CM - Contribuição de Melhoria sobre o acréscimo do valor do 
imóvel integrante do patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros 
Municípios, bem como de suas autarquias e de suas fundações, mesmo que localizado nas áreas 
beneficiadas direta ou indiretamente por obras públicas municipais. 

§ 30 O disposto neste art. 311 aplica-se, também, aos casos de cobrança de CM - 
Contribuição de Melhoria por obras públicas municipais em execução, constantes de projetos ainda 
não concluídos. 

SEÇÃO ii 
BASE DE CÁLCULO 

Art. 229. A base de cálculo da CM - Contribuição de Melhoria a ser exigida pelo 
Município, para fazer face ao custo das obras públicas, será cobrada adotando-se como critério o 
beneficio resultante da obra, calculado através de índices cadastrais das respectivas ZINs - Zonas 
de Influência. 

§ 1.0 A apuração da base de cálculo, dependendo da natureza da obra, far-se-á levando em 
conta a situação do imóvel na ZIN - Zona de Influência, sua testada, área, finalidade de 
exploração econômica e outros elementos a serem considerados, isolada ou conjuntamente. 

§ 2.°  A determinação da base de cálculo da CM - Contribuição de Melhoria far-se-á 
rateando, proporcionalmente, o custo parcial ou total das obras, entre todos os imóveis incluídos 
nas respectivas ZINs - Zonas de Influência. 

§ 3 °  A CM - Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários de imóveis do 
domínio privado, situados nas áreas direta e indiretamente beneficiadas pela obra. 

§ 4.°  Para a apuração da base de cálculo da CM - Contribuição de Melhoria, o órgão 
responsável, com base no benefício resultante da obra - calculado através de índices cadastrais das 
respectivas ZINs - Zonas de Influência - no CT/PO - Custo Total ou Parcial da Obra, no NT-113 - 
Número Total de Imóveis Beneficiados, situados na ZIN Zona de Influência da obra e em função 
dos respectivos FRIVs - Fatores Relativos e Individuais de Valorização. 

§ 5.°  Para a apuração do NT-113 - Número Total de Imóveis Beneficiados, situados na ZIN 
- Zona de Influência da obra, e dos respectivos FRIVs - Fatores Relativos e Individuais de 
Valorização, a APM - Administração Pública Municipal adotará os seguintes procedimentos: 

1 - delimitará, em planta, a ZIN - Zona de Influência da obra; 
II - dividirá a ZIN - Zona de Influência em faixas correspondentes aos diversos IHBI - 

índices de Hierarquização de Benefícios de Imóveis, em ordem decrescente, se for o caso; 
III - individualizará, com base na área territorial, os imóveis localizados em cada faixa; 
IV - obterá a área territorial de cada faixa, mediante a soma das áreas dos imóveis nela 

localizados. 

Art. 230. A base de cálculo da CM - Contribuição de IMelhoria terá como limite o custo 
das obras, computadas as despesas de estudos, projetos,1 fiscalização, desapropriações, 
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administração, execução e financiamento, inclusive prêmios de reembolso e outras de praxe em 
financiamentos ou empréstimos e terá 

a sua expressão monetária atualizada na época do lançamento mediante aplicação de 
coeficientes de correção monetária. 

§ 1.0 Serão incluídos, nos orçamentos de custos das obras, todos os investimentos 
necessários para que os benefícios delas concorrentes sejam integralmente alcançados pelos 
imóveis situados nas respectivas ZINs - Zonas de influência. 

§ 2.° A percentagem do custo real a ser cobrada mediante CM —Contribuição de Melhoria 
será fixada tendo em vista a natureza da obra, os benefícios para os usuários, as atividades 
econômicas predominantes e o nível de desenvolvimento da região. 

Art. 231. A base de cálculo da CM - Contribuição de Melhoria, relativa a cada imóvel, 
será determinada pelo rateio do CT/PO - Custo Total ou Parcial da Obra, pelo NT-IB - Número 
Total de Imóveis Beneficiados, situados na ZIN - Zona de Influência da obra, em função dos 
respectivos FRIVs - Fatores Relativos e Individuais de Valorização. 

Art. 232. Os FRIVs - Fatores Relativos e Individuais de Valorização é a determinação do 
fator de absorção do beneficio da valorização para toda a zona e para cada uma das áreas 
diferenciadas, nela contidas 

Art. 233. A CM - Contribuição de Melhoria, para cada imóvel, será calculada através da 
multiplicação do CT/PO - Custo Total ou Parcial da Obra com o respectivo FRIV - Fator Relativo 
e Individual de Valorização, divididos pelo NT-113 - Número Total de Imóveis Beneficiados, 
conforme a fórmula abaixo: 

CM(CT/POxFRIV):(NT-IB) 

Art. 234. O CT/PO - Custo Total ou Parcial da Obra, os respectivos FRIVs - Fatores 
Relativos e Individuais de Valorização e o NT-113 - Número Total de Imóveis Beneficiados deverão 
ser demonstrados em edital específico próprio. 

Art. 235. O somatório de todos os FRIVs - Fatores Relativos e Individuais de Valorização 
deve ser igual ao NT-113 - Número Total de Imóveis Beneficiados, conforme fórmula abaixo: 

(FRIV, + FRIV2  + ... + FRIVN1 + FRIV N) = (NT-IB) 

Art. 236. A CM - Contribuição de Melhoria será paga pelo contribuinte de forma que a 
sua PA - Parcela Anual não exceda a 3% (três por cento) do MVF - Maior Valor Fiscal do seu 
imóvel, atualizado à época da cobrança, conforme fórmula abaixo: 

PA <(MVF) x (0.03 
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SEÇÃO III 
SUJEITO PASSIVO 

Art. 237. O sujeito passivo da CM - Contribuição de Melhoria é a pessoa fisica ou 
jurídica titular da propriedade ou do domínio útil ou da posse do bem imóvel alcançado pelo 
acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direta ou indiretamente por obras 
públicas municipais. 

SEÇÃO IV 
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA 

Art. 238. Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da CM - 
Contribuição de Melhoria ou por estarem expressamente designados, são pessoalmente solidários 
pelo pagamento do imposto: 

1 - o adquirente do imóvel, pelos débitos do alienante, existentes à data do título de 
transferência, salvo quando conste deste a prova de sua quitação, limitada esta responsabilidade, nos 
casos de arrematação em hasta pública, ao montante do respectivo preço; 

II - o espólio, pelos débitos do "de cujus", existentes à data da abertura da sucessão; 
III - o sucessor, a qualquer título, e o cônjuge meeiro, pelos débitos do "de cujus" 

existentes à data da partilha ou da adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do 
quinhão, do legado ou da meação; 

IV - a pessoa jurídica que resultar da fusão, transformação ou incorporação de outra, ou 
em outra, pelos débitos das sociedades fundidas, transformadas ou incorporadas existentes à data 
daqueles atos; 

V - a pessoa natural ou jurídica que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de 
comércio ou de estabelecimento comercial, industrial ou de serviço, e continuar a exploração do 
negócio sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, pelos débitos do fundo 
ou do estabelecimento adquirido, existentes à data da transação. 

§ 1.0 Quando a aquisição se fizer por arrematação em hasta pública ou na hipótese do 
inciso III deste art. 238, a responsabilidade terá por limite máximo, respectivamente, o preço da 
arrematação ou o montante do quinhão, legado ou meação. 

§ 2.°  O disposto no inciso III deste art. 238 aplica-se nos casos de extinção de pessoas 
jurídicas, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio 
remanescente ou se espólio, com a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual. 

SEÇÃO  
LANÇAMENTO E RECOLHIMENTO 
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Art. 239. A CM - Contribuição de Melhoria, para cada imóvel, será lançada, de oficio pela 
autoridade administrativa, através da multiplicação do CT/PO - Custo Total ou Parcial da Obra com 
o respectivo FRIV - Fator Relativo e Individual de Valorização, divididos pelo NT-IB - Número 
Total de Imóveis Beneficiados, conforme a fórmula abaixo: 

CM = ( CT/PO x FRIV) : (NT-IB) 

Art. 240. O lançamento da CM - Contribuição de Melhoria ocorrerá com a publicação do 
EDECOM - Edital Demonstrativo do Custo da Obra de Melhoramento. 

Parágrafo único. O EDECOM - Edital Demonstrativo de Custo da Obra de 
Melhoramento conterá: 

1 - o MDP - Memorial Descritivo do Projeto; 
II - o CT/PO - Custo Total ou Parcial da Obra a ser ressarcida pela CM - Contribuição de 

Melhoria; 
III - o prazo para o pagamento, as prestações e os vencimentos da CM - Contribuição de 

Melhoria; 
IV - o prazo para impugnação do lançamento da CM - Contribuição de Melhoria; 
V - o local do pagamento da CM - Contribuição de Melhoria; 
VI - a delimitação, em planta, da ZIN - Zona de Influência da obra, demonstrando as 

áreas, direta e indiretamente, beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos; 
VII - a divisão da Z[N - Zona de Influência em faixas correspondentes aos diversos IHBI 

índices de Hierarquização de Benefícios de Imóveis, em ordem decrescente, se for o caso; 
VIII - a individualização, com base na área territorial, dos imóveis localizados em cada 

faixa; 
IX - a área territorial de cada faixa, mediante a soma das áreas dos imóveis nela 

localizados; 
X - o NT-IB - Número Total de Imóveis Beneficiados, situados na Z[N - Zona de 

Influência da obra; 
XI - os FRIVs - Fatores Relativos e Individuais de Valorização de cada imóvel; 
XII - o PR - Plano de Rateio entre os imóveis beneficiados. 

Art. 241. A CM - Contribuição de Melhoria será recolhida através de Documento de 
Arrecadação de Receitas Municipais, pela rede bancária, devidamente, autorizada pela Prefeitura: 

1 - em um só pagamento, com desconto de 10% (dez por cento), se recolhido até 10 (dez) 
dias após a data do seu lançamento; 

II - de forma parcelada, em 3 (três) parcelas: 
a primeira, até 10 (dez) dias após a data do seu lançamento; 
a segunda, até 30 (trinta) dias após a data de vencimento da primeira parcela; 
a terceira, até 30 (trinta) dias após a data de vencimento da segunda parcela. 

§ l.°  E lícito ao contribuinte liquidar a CM - Contribuiçãode Melhoria com títulos da 
dívida pública municipal, emitidos especialmente para o financiam nto da obra pela qual foi 
lançado; 
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§ 2.°  No caso do § 1.°  deste art. 241, o pagamento será feito pelo valor nominal do título, se 
preço do mercado for inferior. 

§ 3.°  No caso de serviço público concedido, a APM - Administração Pública Municipal 
poderá lançar e arrecadar a CM - Contribuição de Melhoria. 

Art. 242. O lançamento da CM - Contribuição de Melhoria deverá ter em conta a situação 
fática do imóvel beneficiado, no momento do lançamento. 

Art. 243. Sempre que julgar necessário, à correta administração do tributo, o órgão 
fazendário competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da cientificação,prestar declarações sobre a situação do imóvel beneficiado, com base nas 
quais poderá ser lançada a CM - Contribuição de Melhoria. 

SEÇÃO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 244. Fica o Chefe do Executivo autorizado a celebrar convênio com a União, para o 
lançamento e a arrecadação da CM - Contribuição de Melhoria devida por obra pública federal. 

CAPÍTULO II 
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

SEÇÃO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 245. A CIP - Contribuição para Custeio da Iluminação Pública é devida pelos 
consumidores residenciais e não residenciais de energia elétrica e destinada ao custeio dos 
serviços de iluminação pública do município. 

SEÇÃO II 
FATO GERADOR 

Art. 246. A CIP tem como fato gerador e propriedade, posse ou domínio útil de imóvel, 
situado no território do Município, atendido pelos serviços de iluminação pública. 

Parágrafo Único - Para efeito do disposto no caput, consideram-se atendidos pelos 
serviços de iluminação pública os imóveis cujas vias de acesso, testadas ou frações sejam 
iluminados pela rede pública de iluminação. 

Art. 247. O Contribuinte da CIP é o titular da propriedade, psse ou domínio útil de 
imóvel situado no território do Município. 
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Art. 248. Considera-se ocorrido o fato gerador da CIP e existente os seus efeitos: 

1. Anualmente, no primeiro dia de cada exercício financeiro, relativamente a imóveis 
não edificados; 

II. Mensalmente, no primeiro dia de cada mês, seletivamente aos imóveis codificados. 

Parágrafo Único - O prazo para pagamento será de cinco dias contados do fato 
gerador, salvo se outro for estabelecido em Convênio ou em Regulamento. 

SEÇÃO III 
BASE DE CÁLCULO 

Art. 249. O valor da CIP é sesultante do reteio dos serviços de iluminação das vias e 
logradouros públicos em função da capacidade contributiva de cadqa sujeito passivo, apurada de 
acordo com o consumo mensal de cada unidade consumidora, observada a distinção entre 
contribuintes, na forma do Anexo IV. 

§ 1°. O cálculo do rateio a que se refere o caput, será apurado com base no custeio anual do 
serviço de iluminação das vias e logradouros públicos. 

§ 2°. O custeio do serviço de iluminação pública compreende: 
1 - despesas com energia consumida pelos serviços de iluminação pública; 
II - despesas com administração, operações, manutenção, eficientização e ampliação do 

sistema de iluminação pública. 

SEÇÃO IV 
SUJEITO PASSIVO 

Art. 250. Sujeito passivo da CIP é o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor ou 
usuário a qualquer título, de imóvel, edificado ou não, situado no município, servida ou beneficiada, 
direta ou indiretamente por iluminação pública. 

SEÇÃO V 
LANÇAMENTO E RECOLHIMENTO 

Art. 251. A CIP será lançada: 

1. Quando devida anualmente, juntamente com o IPTU - Imp sto Predial e Territorial 
Urbano, incidindo sobre ela os mesmos descontos dados ao 1 U uando pago à vista, 
nos prazos previstos em Lei; 
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II. Quando devida mensalmente, na fatura/Nota Fiscal de Consumo de Energia Elétrica, da 
Empresa concessionária do serviço de iluminação, observando o disposto no 
Parágrafo único do art. 246; 

Art. 252. A CIP - Contribuição de Iluminação Pública será exigida com base na UFM 
(Unidade Fiscal do Município), em conformidade com o Anexo IV. 

SEÇÃO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 253. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Convênio, para arrecadação da 
CIP, junto às concessionárias de serviço público de energia elétrica que, nos termos da legislação, 
forneçam ou estejam habilitadas a fornecer energia elétrica no território do Município. 

Parágrafo Único - Até a celebração de novo convênio, são recepcionados os 
eventualmente existentes que tenham por objeto a arrecadação da Contribuição de Iluminação 
Pública. 

Art. 254. O não recolhimento da CIP no prazo indicado nesta Lei sujeita o contribuinte as 
sanções previstas nesta Lei Complementar, exceto nos casos abrangidos pelo convênio a que se 
refere o art. 253 quando prevalecerá a penalidade nele prevista. 

Art. 255. Celebrado o convênio a que se refere o art. 253, o concessionário de energia 
elétrica é responsável pela CIP, no montante devido pelos contribuintes do mesmo. 

Parágrafo Único - Fica a concessionária de energia elétrica obrigada a fornecer, 
trimestralmente, até o 5° dia útil do início do trimestre fiscal, a relação dos consumidores situados 
no Município, classificado segundo a faixas de consumo relacionadas no Anexo IV desta Lei. 

Art. 256. O produto da arrecadação da CIP constitui receita vinculada e destinada ao 
pagamento da energia elétrica fornecida ao Município e à manutenção dó Serviço de Iluminação 
Pública, bem como para melhoria, ampliação e expansão desses serviços. 

TÍTULO VI 
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

CAPÍTULO 1 
CADASTRO FISCAL 
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Seção 1 
Disposições Gerais 

Art. 257. O CAF - Cadastro Fiscal da Prefeitura compreende: 
1 - o Cadastro Imobiliário - CIMOB; 
II - o Cadastro Mobiliário - CAMOB; 
III - o Cadastro Sanitário - CASAN; 
IV - o Cadastro de Anúncio - CADAN; 
V - o Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET; 
VI— o Cadastro de Horário Especial - CADHE; 
VII - o Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de Rudimentar - CAMEF; 
VIII - o Cadastro de Obra Particular - CADOB; 
IX - o Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos - 

CADOP; 

Seção II 
Cadastro Imobiliário 

Art. 258. O Cadastro Imobiliário - CIMOB compreende, desde que localizados na zona 
urbana, na zona urbanizável e na zona de expansão urbana: 

1 - os bens imóveis: 
não-edificados existentes e os que vierem a resultar de desmembramentos dos não-

edificados existentes; 
edificados existentes e os que vierem a ser construídos; 

e) de repartições públicas; 
de autarquias e de fundações instituídas e mantidas pelo poder público; 
de empresas públicas e de sociedades de economia mista; 
de delegadas, de autorizadas, de permissionárias e de concessionárias de serviços 

públicos; 
de registros públicos, cartorários e notariais; 

II - o solo com a sua superfície; 
III - tudo quanto o homem incorporar permanentemente ao solo, de modo que se não possa 

retirar sem destruição, sem modificação, sem fratura ou sem dano, inclusive engenhos industriais, 
torres de linhas de transmissão de energia elétrica e torres de captação de sinais de celular. 

Art. 259. O proprietário de imóvel, o titular de seu domínio útil, seu possuidor ou o 
adquirente a qualquer título são obrigados: 

1 - a promover a inscrição, de seus bens imóveis, no Cadastro Imobiliário - CIMOB; 
II - a informar, ao Cadastro Imobiliário - CIMOB, qualquer alteração na situação do seu 

bem imóvel, como parcelamento, desmembramento, remembramento, fusão, demarcação, 
divisão, ampliação, medição judicial definitiva, reconstrução, reforma, transferencia a qualquer 
titulo ou outra ocorrência que possa afetar o valor do seu bem imóvel; 
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III - a exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - a franquearem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciada, as 
dependências do bem imóvel para vistoria fiscal. 

Art. 260. No Cadastro Imobiliário - CIMOB: 
1 -para fins de inscrição!: 
a) considera-se documento hábil, registrado ou não: 
1 -a escritura; 
2 - o contrato de compra e venda; 
3 - o formal de partilha; 
4 - a certidão relativa a decisões judiciais que impliquem transmissão do imóvel; 
b) considera-se possuidor a qualquer título de bem imóvel, aquele que estiver no uso e no 

gozo do bem imóvel e apresentar: 
1 - recibo onde conste a identificação do bem imóvel, e, sendo o caso, a sua ICI - 

Inscrição Cadastral Imobiliária anterior; 
2 - contrato de compra e de venda; 
c) em caso de litígio sobre o domínio útil de bem imóvel, deverá constar, além da 

expressão "domínio útil sob litígio", os nomes dos litigantes e dos possuidores a qualquer do bem 
imóvel, a natureza do feito e o juízo e o cartório por onde correr a ação; 

d) o proprietário de imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer 
título deverá apresentar, devidamente preenchido, o BIA-CIMOB - Boletim de Inscrição, de 
Alteração e de Baixa Cadastral Imobiliária. 

II -para fins de alteração: 
a) considera-se documento hábil, registrado ou não: 
1 - a escritura; 
2 - o contrato de compra e venda; 
3 - o formal de partilha; 
4 - a certidão relativa a decisões judiciais que impliquem transmissão do imóvel; 
b) considera-se possuidor a qualquer título de bem imóvel, aquele que estiver no uso e no 

gozo do bem imóvel e apresentar: 
1 - recibo onde conste a identificação do bem imóvel, e, a sua ICI - Inscrição Cadastral 

Imobiliária anterior; 
2 - contrato de compra e de venda; 
c) o proprietário de imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer 

título deverá apresentar, devidamente preenchido, o BIA-CIMOB - Boletim de Inscrição, de 
Alteração e de Baixa Cadastral Imobiliária e a FIC-CIMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro 
Imobiliário. 

III -para fins de baixa: 
a) considera-se documento hábil, registrado ou não: 
1 - o contrato de compra e venda; 
2 - o formal de partilha; 
3 - a certidão relativa a decisões judiciais que impliquem transmissão do imóvel; 
b) o ex-proprietário de imóvel, o ex-titular de seu domínio útil ou o seu ex-possuidor a 

qualquer título deverá apresentar, devidamente preenchido, o BIA-CINI013 - Boletim de Inscrição, 
de Alteração e de Baixa Cadastral Imobiliária e a FIC-CIMOB - Ficka de Inscrição no Cadastro 
Imobiliário. 	 \ ,f 
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§ 1.0 Os campos, os dados e as informações do BIA-CIMOB - Boletim de Inscrição, de 
Alteração e de Baixa Cadastral Imobiliária serão os campos, os dados e as informações do Cadastro 
Imobiliário - CIMOB. 

§ 2.°  O BIA-CIMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral 
Imobiliária .e a A FIC-CIMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Imobiliário serão instituídos 
através de Portaria pelo responsável pela Administração da Fazenda Pública Municipal. 

Art. 261. Para fins de inscrição no Cadastro Imobiliário - CIMOB, considera-se situado o 
bem imóvel no logradouro correspondente à sua frente efetiva. 

§ 1.0 No caso de bem imóvel, edificado ou não-edificado: 
1 - com duas ou mais esquinas ou com duas ou mais frentes, será considerado o 

logradouro: 
de maneira geral, relativo à frente indicada no título de propriedade; 
de maneira específica: 

1 - na falta do título de propriedade e da respectiva indicação, correspondente à frente 
principal; 

2 - na impossibilidade de determinar à frente principal, que confira ao bem imóvel maior 
valorização; 

II - interno, será considerado o logradouro: 
de maneira geral, que lhe dá acesso; 
de maneira específica, havendo mais de um logradouro que lhe dá acesso, que confira ao 

bem imóvel maior valorização; 
III - encravado, será considerado o logradouro correspondente à servidão de passagem. 

Art. 262. O proprietário de bem imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a 
qualquer título, terão os seguintes prazos: 

1 - para promover a inscrição, de seu bem imóvel, no Cadastro Imobiliário - CIMOB, de 
até 30 (trinta) dias, contados da data de expedição do documento hábil de sua propriedade, de seu 
domínio útil ou de sua posse a qualquer título; 

II - para informar, ao Cadastro Imobiliário - CIMOB, qualquer alteração ou baixa na 
situação do seu bem imóvel, como parcelamento, desmembramento, remembramento, fusão, 
demarcação, divisão, ampliação, medição judicial definitiva, reconstrução, reforma ou qualquer 
outra ocorrência que possa afetar o valor do seu bem imóvel, de até 30 (trinta) dias, contados da 
data de sua alteração ou de sua baixa; 

III - para exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal, de até 10 (dez) dias, contados da data de 
lavratura do TI - Termo de Intimação; 

IV - para franquearemem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e 
credenciada, as dependências do bem imóvel para vistoria fiscal, imediato. 

Art. 263. O órgão responsável pelo Cadastro Imobiliário - CIMOB deverá promover, de 
oficio, a inscrição ou a alteração de bem imóvel, quando o proprietário de bem imóvel, o titular de 
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título: 

1 - após 30 (trinta) dias, contados da data de expedição do documento hábil de 
propriedade, de domínio útil ou de posse a qualquer título, não promo er a inscrição, de seu bem 
imóvel, no Cadastro Imobiliário - CIMOB; 
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II - após 30 (trinta) dias, contados da data de alteração ou de incidência, não informar, ao 
Cadastro Imobiliário - CIMOB, qualquer alteração na situação do seu bem imóvel, como 
parcelamento, desmembramento, remembramento, fusão, demarcação, divisão, ampliação, 
medição judicial definitiva, reconstrução, reforma ou qualquer outra ocorrência que possa afetar o 
valor do seu bem imóvel; 

III - após 10 (dez) dias, contados da data de lavratura do TI - Termo de Intimação, não 
exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e nem prestar todas as informações 
solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - não franquearem, de imediato, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e 
credenciada, as dependências do bem imóvel para vistoria fiscal. 

Art. 264. Os responsáveis por loteamento, os incorporadores, as imobiliárias, os registros 
públicos, cartorários e notariais ficam obrigados a fornecer, ao órgão responsável pelo Cadastro 
Imobiliário - CIMOB, até o último dia útil do mês subseqüente, a relação dos bens imóveis que, no 
mês anterior, tenham sido alienados, definitivamente ou mediante compromisso de compra e 
venda, registrados ou transferidos, mencionando: 

1 - o nome e o endereço do adquirente; 
II - os dados relativos à situação do imóvel alienado; 
III - o valor da transação. 

Art. 265. As delegadas, as autorizadas, as permissionárias e as concessionárias de serviços 
públicos de energia elétrica, de telecomunicações, de gás, de água e de esgoto, ficam obrigadas a 
fornecer, ao órgão responsável pelo Cadastro Imobiliário - CIMOB, até o último dia útil do mês 
subseqüente, a relação dos bens imóveis que, no mês anterior, tenham solicitado inscrição, alteração 
ou baixa de serviço, mencionando: 

1 - o nome, a razão social e o endereço do solicitante; 
II - a data e o objeto da solicitação. 

Art. 266. No ato da inscrição, serão identificados com uma numeração padrão, seqüencial 
e própria, chamada ICAI - Inscrição Cadastral Imobiliária, contida na FIC-CIMOB - Ficha de 
Inscrição no Cadastro Imobiliário: 

1 - os bens imóveis: 
não-edificados existentes e os que vierem a resultar de desmembramentos dos não-

edificados existentes; 
edificados existentes e os que vierem a ser construídos; 
de repartições públicas; 
de autarquias e de fundações instituídas e mantidas pelo poder público; 
de empresas públicas e de sociedades de economia mista; 

O de delegadas, de autorizadas, de permissionárias e de concessionárias de serviços 
públicos; 

g) de registros públicos, cartorários e notariais; 
II - o solo com a sua superfície; 
III - tudo quanto o homem incorporar permanentemente ao solo, de modo que se não possa 

retirar sem destruição, sem modificação, sem fratura ou sem dano, inclusive engenhos industriais, 
torres de linhas de transmissão de energia elétrica e torres de captaçÃis  de celular. 

L ze edo Leite 
de ca- 

82 dente 
CMSPA 



U

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia 
Estado do Rio de Janeiro 

MESA DIRETORA 

Seção III 
Cadastro Mobiliário 

Art. 267. O Cadastro Mobiliário - CAMOB compreende, desde que localizados, instalados 
ou em funcionamento: 

1 - os estabelecimentos comerciais, industriais, produtores e prestadores de serviços; 
II - os profissionais autônomos com ou sem estabelecimento fixo; 
III - as repartições públicas; 
IV - as autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público; 
V - as empresas públicas e as sociedades de economia mista; 
VI - as delegadas, as autorizadas, as permissionárias e as concessionárias de serviços 

públicos; 
VII - os registros públicos, cartorários e notariais. 

Art. 268. As pessoas físicas, com ou sem estabelecimento fixo, bem como as pessoas 
jurídicas, de direito público ou privado, são obrigadas: 

1 - a promover a sua inscrição no Cadastro Mobiliário - CAMOB; 
II - a informar, ao Cadastro Mobiliário - CAMOB, qualquer alteração ou baixa, como de 

nome ou de razão social, de endereço, de atividade, de sócio, de responsabilidade de sócio, de 
fusão, de incorporação, de cisão e de extinção; 

III - a exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - a franquearemem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciada, 
as dependências do local onde estão sendo exercidas as atividades econômicas ou sociais para 
diligência fiscal. 

Art. 269. No Cadastro Mobiliário - CAMOB: 
1 -para fins de inscrição: 

os estabelecimentos comerciais, industriais, produtores e prestadores de serviços 
deverão apresentar o BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral 
Mobiliária e, havendo, o contrato ou o estatuto social, o CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas e a inscrição estadual; 

os profissionais autônomos, com ou sem estabelecimento fixo, deverão apresentar o 
BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária e, havendo, o 
registro no órgão de classe, o CPF - Cadastro de Pessoas Físicas e a CI - Carteira de Identidade; 

as repartições públicas deverão apresentar o BIA.-CAMOB - Boletim de Inscrição, de 
Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária e, havendo, o CNPJ - Cadastro Nacional d; Pessoas 
Jurídicas; 

as autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público deverão 
apresentar o BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária e, 
havendo, o estatuto social e o CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

as empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão apresentar o BIA-
CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária e, havendo, o 
estatuto social e o CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

as delegadas, as autorizadas, as permissionárias e as concessionárias de serviços públicos 
deverão apresentar o BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alt ração e de Baixa Cadastral 
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Mobiliária e, havendo, o contrato ou o estatuto social, o CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas e a inscrição estadual; 

g) os registros públicos, cartorários e notariais deverão apresentar o BIA-CAMOB - 
Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária e, havendo, o contrato ou o 
estatuto social e o CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

II -para fins de alteração: 
os estabelecimentos comerciais, industriais, produtores e prestadores de serviços 

deverão apresentar o BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral 
Mobiliária, a FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, a alteração 
contratual ou a alteração estatutária, a alteração do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
e a alteração na inscrição estadual; 

os profissionais autônomos, com ou sem estabelecimento fixo, deverão apresentar o 
BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária, a FIC- 
CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, a alteração do 	registro no 
órgão de classe; 

as repartições públicas deverão apresentar o BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de 
Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária, a FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro 
Mobiliário e, havendo, a alteração do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

as autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público deverão 
apresentar o BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária, a 
FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, a alteração estatutária e a 
alteração do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

as empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão apresentar o BIA-
CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária, a FIC-CAMOB - 
Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, a alteração estatutária e a alteração do CNPJ 
- Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

as delegadas, as autorizadas, as permissionárias e as concessionárias de serviços públicos 
deverão apresentar o BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral 
Mobiliária, a FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, a alteração 
estatutária, a alteração do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e a alteração na inscrição 
estadual; 

os registros públicos, cartorários e notariais deverão apresentar o BIA-CAMOB - 
Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária, a FIC-CAMOB - Ficha de 
Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, a alteração contratual ou a alteração estatutária e a 
alteração do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

III -para fins de baixa: 
os estabelecimentos comerciais, industriais e produtores apresentar o BIA-CAMOB - 

Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária, a FIC-CAMOB - Ficha de 
Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, o distrato social ou a baixa estatutária, o 
cancelamento do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e a baixa na inscrição estadual; 

os estabelecimentos prestadores de serviços deverão apresentar, além do BIA-CAMOB 
- Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária, da FIC-CAMOB - Ficha de 
Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, do distrato social ou da baixa estatutária, do 
cancelamento do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e da baixa na inscrição estadual, a 
DOC - Documentação Fiscal não utilizada; 

os profissionais autônomos, com ou sem estabelecimÀflo,verão apresentar o 
BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baix Mobiliária, a FIC- 
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CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, a baixa ou o cancelamento do 
registro no órgão de classe; 

as repartições públicas deverão apresentar o BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de 
Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária, a FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro 
Mobiliário e, havendo, o cancelamento do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

as autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público deverão 
apresentar o BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária, a 
FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, a baixa estatutária e o 
cancelamento do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

as empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão apresentar o BIA-
CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária, a FIC-CAMOB - 
Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, a baixa estatutária e o cancelamento do 
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

as delegadas, as autorizadas, as permissionárias e as concessionárias de serviços 
públicos deverão apresentar o BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa 
Cadastral Mobiliária, a FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, a 
baixa estatutária, o cancelamento do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e a baixa na 
inscrição estadual; 

os registros públicos, cartorários e notariais deverão apresentar o BIA-CAMOB - 
Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária, a FIC-CAMOB - Ficha de 
Inscrição no Cadastro Mobiliário e, havendo, o distrato social ou a baixa estatutária e o 
cancelamento do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

§ 1.0 Os campos, os dados e as informações do BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de 
Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária serão os campos, os dados e as informações do Cadastro 
Mobiliário - CAMOB. 

§ 2.0  O BIA-CAMOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral 
Mobiliária e a FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário serão instituídos através 
de Portaria pelo responsável pela Administração da Fazenda Pública Municipal. 

Art. 270. As pessoas físicas, com ou sem estabelecimento fixo, bem como as pessoas 
jurídicas, de direito público ou privado, terão os seguintes prazos: 

1 - para promover a sua inscrição no Cadastro Mobiliário - CAMOB, de até 10 (dez) dias 
antes da data de início de atividade; 

II - para informar, ao Cadastro Mobiliário - CAMOB, qualquer alteração ou baixa, como 
de nome ou de razão social, de endereço, de atividade, de sócio, de responsabilidade de sócio, de 
fusão, de incorporação, de cisão, de extinção e de baixa, de até 10 (dez) dias, contados da data de 
alteração, de fusão, de incorporação, de cisão e de extinção; 

III - para exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal, de até 10 (dez) dias, contados da data de 
lavratura do TI - Termo de Intimação; 

IV - para franquearemem, à AF 	Autoridade Fiscal, d'evidamente apresentada e 
credenciada, as dependências do local onde estão sendo exercidas as atividades econômicas ou 

sociais para diligência fiscal, imediato. 

Art. 271. O órgão responsável pelo Cadastro Mobiliário - CAMOB deverá promover, de 
oficio, a inscrição, a alteração ou a baixa, quando as pessoas fisicas, com ou sem estabelecimento 
fixo, bem como as pessoas jurídicas, de direito público ou privado: 
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1 - após a data de início de atividade, não promoverem a sua inscrição no Cadastro 
Mobiliário - CAMOB; 

II - após 10 (dez) dias, contados da data de alteração, de fusão, de incorporação, de cisão, 
de extinção ou de baixa, não informarem, ao Cadastro Mobiliário - CAMOB, a sua alteração, 
como de nome ou de razão social, de endereço, de atividade, de sócio, de responsabilidade de sócio, 
de fusão, de incorporação, de cisão, de extinção e de baixa; 

III - após 10 (dez) dias, contados da data de lavratura do TI - Termo de Intimação, não 
exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e nem prestarem todas as informações 
solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - não franquearem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciada, 
as dependências do local onde estão sendo exercidas as atividades econômicas ou sociais para 
diligência fiscal. 

Art. 272. Os registros públicos, cartorários e notariais, bem como as associações, os 
sindicatos, as entidades e os órgãos de classe, ficam obrigados a fornecer, ao órgão responsável pelo 
Cadastro Mobiliário - CAMOB, até o último dia útil do mês subseqüente, a relação de todas as 
pessoas físicas, com ou sem estabelecimento fixo, e de todas as pessoas jurídicas, de direito público 
ou privado, que solicitaram inscrição, alteração ou baixa de registro, mencionando: 

1 - o nome, a razão social e o endereço do solicitante; 
II - a data e o objeto da solicitação. 

Art. 273. As delegadas, as autorizadas, as permissionárias e as concessionárias de serviços 
públicos de energia elétrica, de telecomunicações, de gás, de água e de esgoto, ficam obrigadas a 
fornecer, ao órgão responsável pelo Cadastro Mobiliário - CAMOB, até o último dia útil do mês 
subseqüente, a relação de todas as pessoas físicas, com estabelecimento fixo, e de todas as pessoas 
jurídicas, de direito público ou privado, que solicitaram inscrição, alteração ou baixa de serviço, 
mencionando: 

1 - o nome, a razão social e o endereço do solicitante; 
II - a data e o objeto da solicitação. 

Art. 274. No ato da inscrição, serão identificados com uma numeração padrão, seqüencial 
e própria, chamada ICAM - Inscrição Cadastral Mobiliária, contida na FIC-CAMOB - Ficha de 
Inscrição no Cadastro Mobiliário: 

1 - os estabelecimentos comerciais, industriais, produtores e prestadores de serviços; 
II - os profissionais autônomos com ou sem estabelecimento fixo; 
III - as repartições públicas; 
IV - as autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público; 
V - as empresas públicas e as sociedades de economia mista; 
VI - as delegadas, as autorizadas, as permissionárias e as concessionárias de serviços 

públicos; 
VII - os registros públicos, cartorários e notariais. 
Parágrafo único. As pessoas físicas, com ou sem estabelecimento fixo, bem como as 

pessoas jurídicas, de direito público ou privado, terão as suas atividades identificadas segundo os 
CAESs - Códigos de Atividades Econômicas e Sociais, conforme anexo específico próprio. 

Seção IV 
Cadastro Sanitário 
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Art. 275. O Cadastro Sanitário - CASAN compreende, desde que, localizados, instalados 
ou em funcionamento, estejam relacionados com fabricação, produção, manipulação, 
acondicionamento, conservação, depósito, armazenamento, transporte, distribuição, venda ou 
consumo de alimentos, bem como atividades pertinentes à higiene pública: 

1 - os estabelecimentos comerciais, industriais, produtores e prestadores de serviços; 
II - os profissionais autônomos com estabelecimento fixo; 

Art. 276. As pessoas físicas, com estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, de direito 
público ou privado, desde que estejam relacionadas com fabricação, produção, manipulação, 
acondicionamento, conservação, depósito, armazenamento, transporte, distribuição, venda ou 
consumo de alimentos, bem como atividades pertinentes à higiene pública, são obrigadas: 

1 - a promover a sua inscrição no Cadastro Sanitário - CASAN; 
II - a informar, ao Cadastro Sanitário - CASAN, qualquer alteração ou baixa, como de 

nome ou de razão social, de endereço, de atividade, de sócio, de responsabilidade de sócio, de 
fusão, de incorporação, de cisão e de extinção; 

III - a exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - a franquearemem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciada, 
as dependências do local onde estão sendo exercidas as atividades econômicas ou sociais para 
diligência fiscal. 

Art. 277. No Cadastro Sanitário - CASAN, desde que estejam relacionados com 
fabricação, produção, manipulação, acondicionamento, conservação, depósito, armazenamento, 
transporte, distribuição, venda ou consumo de alimentos, bem como atividades pertinentes à 
higiene pública: 

1 -para fins de inscrição: 
os estabelecimentos comerciais, industriais, produtores e prestadores de serviços 

deverão apresentar o BIA-CASAN - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral 
Sanitário e, havendo, o contrato ou o estatuto social, o CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas e a inscrição estadual; 

os profissionais autônomos, com estabelecimento fixo, deverão apresentar o BIA-
CASAN - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Sanitário e, havendo, o registro 
no órgão de classe, o CPF - Cadastro de Pessoas Físicas e a CI - Carteira de Identidade; 

II -para fins de alteração: 
os estabelecimentos comerciais, industriais, produtores e prestadores de serviços 

deverão apresentar o BIA-CASAN - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral 
Sanitário, a FIC-CASAN - Ficha de Inscrição no Cadastro Sanitário e, havendo, a alteração 
contratual ou a alteração estatutária, a alteração do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
e a alteração na inscrição estadual; 

os profissionais autônomos, com estabelecimento fixo, deverão apresentar o BIA-
CASAN - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Sanitário, a FIC-CASAN - 
Ficha de Inscrição no Cadastro Sanitário e, havendo, a alteração do registro no órgão de classe; 

III -para fins de baixa: 
a) os estabelecimentos comerciais, industriais e produtores apresentar o BIA-CASAN - 

Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Sanitário, a FIC-CASAN - Ficha de 
Inscrição no Cadastro Sanitário e, havendo, o distrato social ou a baixa.estatutária, o cancelamento 
do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e a baixa na inscrição estadual; 
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os estabelecimentos prestadores de serviços deverão apresentar, além do BIA-CASAN - 
Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Sanitário, a FIC-CASAN - Ficha de 
Inscrição no Cadastro Sanitário e, havendo, do distrato social ou da baixa estatutária, do 
cancelamento do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e da baixa na inscrição estadual, a 
DOC - Documentação Fiscal não utilizada; 

os profissionais autônomos, com estabelecimento fixo, deverão apresentar o BIA-
CASAN - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Sanitário, a FIC-CASAN - 
Ficha de Inscrição no Cadastro Sanitário e, havendo, o cancelamento do registro no órgão de 
classe; 

§ 1.0 Os campos, os dados e as informações do BIA-CASAN - Boletim de Inscrição, de 
Alteração e de Baixa Cadastral Sanitário serão os campos, os dados e as informações do Cadastro 
Sanitário - CASAN. 

§ 2.°  O BIA-CASAN - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Sanitário 
e a FIC-CASAN - Ficha de Inscrição no Cadastro Sanitário serão instituídos através de Portaria 
pelo responsável pela Administração da Fazenda Pública Municipal. 

Art. 278. As pessoas físicas, com estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, de direito 
público ou privado, desde que estejam relacionadas com fabricação, produção, manipulação, 
acondicionamento, conservação, depósito, armazenamento, transporte, distribuição, venda ou 
consumo de alimentos, bem como atividades pertinentes à higiene pública, terão os seguintes 
prazos: 

1 - para promover a sua inscrição no Cadastro Sanitário - CASAN, de até 10 (dez) dias 
antes da data de início de atividade; 

II - para informar, ao Cadastro Sanitário - CASAN, qualquer alteração ou baixa, como de 
nome ou de razão social, de endereço, de atividade, de sócio, de responsabilidade de sócio, de 
fusão, de incorporação, de cisão e de extinção, de até 10 (dez) dias, contados da data de alteração 
de baixa, de fusão, de incorporação, de cisão e de extinção; 

III - para exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal, de até 10 (dez) dias, contados da data de 
lavratura do TI - Termo de Intimação; 

IV - para franquearemem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e 
credenciada, as dependências do local onde estão sendo exercidas as atividades econômicas ou 
sociais para diligência fiscal, imediato. 

Art. 279. O órgão responsável pelo Cadastro Sanitário - CASAN deverá promover, de 
oficio, a inscrição, a alteração ou a baixa, quando as pessoas físicas, com estabelecimento fixo, e as 
pessoas jurídicas, de direito público ou privado, desde que estejam relacionadas com fabricação, 
produção, manipulação, acondicionamento, conservação, depósito, armazenamento, transporte, 
distribuição, venda ou consumo de alimentos, bem como atividades pertinentes à higiene pública: 

1 - após a data de início de atividade, não promoverem a sua inscrição no Cadastro 
Sanitário - CASAN; 

II - após 10 (dez) dias, contados da data de alteração oie de baixa, de fusão, de 
incorporação, de cisão e de extinção, não informarem, ao Cadastro Sitário - CASAN, a sua 
alteração, como de nome ou de razão social, de endereço, detividade, de sócio, de 
responsabilidade de sócio, de fusão, de incorporação, de cisão, de extinçã 	de baixa; 
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III após 10 (dez) dias, contados da data de lavratura do TI - Termo de Intimação, não 
exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e nem prestarem todas as informações 
solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - não franquearem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciada, 
as dependências do local onde estão sendo exercidas as atividades econômicas ou sociais para 
diligência fiscal. 

Art. 280. Os registros públicos, cartorários e notariais, bem como as associações, os 
sindicatos, as entidades e os órgãos de classe, ficam obrigados a fornecer, ao órgão responsável pelo 
Cadastro Sanitário - CASAN, até o último dia útil do mês subseqüente, a relação de todas as 
pessoas físicas, com estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, de direito público ou privado, 
desde que estejam relacionadas com fabricação, produção, manipulação, acondicionamento, 
conservação, depósito, armazenamento, transporte, distribuição, venda ou consumo de alimentos, 
bem como atividades pertinentes à higiene pública, que solicitaram inscrição, alteração ou baixa de 
registro, mencionando: 

1 - o nome, a razão social e o endereço do solicitante; 
II - a data e o objeto da solicitação. 

Art. 281. As delegadas, as autorizadas, as permissionárias e as concessionárias de serviços 
públicos de energia elétrica, de telecomunicações, de gás, de água e de esgoto, ficam obrigadas a 
fornecer, ao órgão responsável pelo Cadastro Sanitário - CASAN, até o último dia útil do mês 
subseqüente, a relação de todas as pessoas físicas, com estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, 
de direito público ou privado, desde que estejam relacionadas com fabricação, produção, 
manipulação, acondicionamento, conservação, depósito, armazenamento, transporte, 
distribuição, venda ou consumo de alimentos, bem como atividades pertinentes à higiene pública, 
que solicitaram inscrição, alteração ou baixa de serviço, mencionando: 

1 - o nome, a razão social e o endereço do solicitante; 
II - a data e o objeto da solicitação. 

Art. 282. No ato da inscrição, serão identificados com uma numeração padrão, seqüencial 
e própria, chamada ICAS - Inscrição Cadastral Sanitária, contida na FIC-CASAN - Ficha de 
Inscrição no Cadastro Sanitário, desde que estejam relacionadas com fabricação, produção, 
manipulação, acondicionamento, conservação, depósito, armazenamento, transporte, 
distribuição, venda ou consumo de alimentos, bem como atividades pertinentes à higiene pública: 

1 - os estabelecimentos comerciais, industriais, produtores e prestadores de serviços; 
II - os profissionais autônomos com ou sem estabelecimento fixo; 

Seção V 
Cadastro de Anúncio 

Art. 283. O Cadastro de Anúncio - CADAN compreende, os veículos de divulgação, de 
propaganda e de publicidade de anúncio, instalados, afixados, colocados, expostos, distribuídos, 
utilizados ou explorados: 

1 - em áreas, em vias e em logradouros públicos; 
II - em quaisquer outros locais: 

visíveis de áreas, de vias e de logradouros públicos; 
de acesso ao público. 
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Parágrafo único. Veículo de divulgação, de propaganda e publicidade de anúncio é o 
instrumento portador de mensagem de comunicação visual presente na paisagem rural e urbana do 
território do Município. 

Art. 284. De acordo com a natureza e a modalidade de mensagem de comunicação visual 
presente na paisagem rural e urbana do território do Município, o anúncio pode ser classificado em: 

1 - quanto ao movimento: 
animado; 
inanimado; 

II - quanto à iluminação: 
luminoso; 
não-luminoso. 

§ 1.°  Considera-se animado o anúncio cuja mensagem é transmitida através da 
movimentação e da mudança contínuas de desenhos, de cores e de dizeres, acionadas por 
mecanismos de animação própria. 

§ 2.°  Considera-se inanimado o anúncio cuja mensagem é transmitida sem o concurso de 
mecanismo de dinamização própria. 

§ 3.0  Considera-se luminoso o anúncio cuja mensagem é obtida através da emissão de luz 
oriunda de dispositivo com luminosidade própria. 

§ 4.°  Considera-se não-luminoso o anúncio cuja mensagem é obtida sem o concurso de 
dispositivo de iluminação própria. 

Art. 285. As pessoas físicas, com ou sem estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, de 
direito público ou privado, titulares de veículos de divulgação, de propaganda ou de publicidade de 
anúncio, são obrigadas: 

1 - a promover a inscrição do veículo de divulgação, de propaganda e de publicidade de 
anúncio no Cadastro de Anúncio - CADAN; 

II - a informar, ao Cadastro de Anúncio - CADAN, qualquer alteração e baixa ocorrida no 
veículo de divulgação, de propaganda e de publicidade de anúncio, como dizeres, dimensões, 
modalidade, iluminação, localização e retirada; 

III - a exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - a franquearemem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciada, 
as dependências do local onde estão sendo instalados, afixados, colocados, expostos, distribuídos, 
utilizados ou explorados os veículos de divulgação, de propaganda e de publicidade de anúncio, 
para verificação fiscal. 

Art. 286. No Cadastro de Anúncio - CADAN, os titulares de veículos de divulgação, de 
propaganda ou de publicidade de anúncio deverão apresentar: 

1 - para fins de inscrição, o BIA-CADAN - Boletim de Inscrição, de Alteração e de 
Baixa Cadastral de Anúncio e, havendo, a FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro 
Mobiliário, fornecida pelo órgão responsável pelo Cadastro Mobiliário - CAMOB; 

II - para fins de alteração, o BIA-CADAN - Boletim de Inscrição, de Alteração e de 
Baixa Cadastral de Anúncio e a FIC-CADAN - Ficha de Inscrição no Cadastro de Anúncio; 

III - para fins de baixa, o BIA-CADAN - Boletim de Ins rição, de Alteração e de Baixa 
Cadastral de Anúncio e a FIC-CADAN - Ficha de Inscrição no Cada tro de Anúncio. 
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§ 1.0 Os campos, os dados e as informações do BIA-CADAN - Boletim de Inscrição, de 
Alteração e de Baixa Cadastral de Anúncio serão os campos, os dados e as informações do Cadastro 
de Anúncio - CADAN. 

§ 2.°  O BIA-CADAN - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral de 
Anúncio e a FIC-CADAN - Ficha de Inscrição no Cadastro de Anúncio serão instituídos através de 
Portaria pelo responsável pela Administração da Fazenda Pública Municipal. 

Art. 287. As pessoas fisicas, com ou sem estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, de 
direito público ou privado, titulares de veículos de divulgação, de propaganda ou de publicidade de 
anúncio, terão os seguintes prazos: 

1 - para promover a inscrição do veículo de divulgação, de propaganda e de publicidade de 
anúncio no Cadastro de Anúncio - CADAN, de até 10 (dez) dias antes da data de início de sua 
instalação, afixação, colocação, exposição, distribuição, utilização ou exploração; 

II - para informar, ao Cadastro de Anúncio - CADAN, qualquer alteração e baixa 
ocorrida no veículo de divulgação, de propaganda e de publicidade de anúncio, como dizeres, 
dimensões, modalidade, iluminação, localização ou retirada, de até 10 (dez) dias, contados da data 
de alteração e de baixa; 

III - para exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal, de até 10 (dez) dias, contados da data de 
lavratura do TI - Termo de Intimação; 

IV - para franquearemem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e 
credenciada, as dependências do local onde estão sendo instalados, afixados, colocados, expostos, 
distribuídos, utilizados ou explorados os veículos de divulgação, de propaganda e de publicidade de 
anúncio, para verificação fiscal, imediato. 

Art. 288. O órgão responsável pelo Cadastro de Anúncio - CADAN deverá promover, de 
ofício, a inscrição, a alteração ou a baixa, quando as pessoas fisicas, com ou sem estabelecimento 
fixo, bem como as pessoas jurídicas, de direito público ou privado, titulares de veículos de 
divulgação, de propaganda ou de publicidade de anúncio: 

1 - após a data de início de sua instalação, afixação, colocação, exposição, distribuição, 
utilização ou exploração, não promoverem a inscrição do seu veículo de divulgação, de propaganda 
e de publicidade de anúncio no Cadastro de Anúncio - CADAN; 

II - após 10 (dez) dias, contados da data de alteração ou de baixa, não informarem, ao 
Cadastro de Anúncio - CADAN, qualquer alteração e baixa ocorrida no veículo de divulgação, de 
propaganda e de publicidade de anúncio, como dizeres, dimensões, modalidade, iluminação, 
localização e retirada; 

III - após 10 (dez) dias, contados da data de lavratura do TI - Termo de Intimação, não 
exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e nem prestarem todas as informações 
solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - não franquearem, de imediato, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e 
credenciada, as dependências do local onde estão sendo instalados, afixados, colocados, expostos, 

distribuídos, utilizados ou explorados os veículos de divulgação, de propaganda e de publicidade de 
anúncio, para verificação fiscal. 

Art. 289. As pessoas fisicas, com estabelecimento fix9, e as pessoas jurídicas, de direito 
privado, que exerçam atividades de propaganda e de publicidad - inclusive promoção de vendas, 
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elabor4çãcj\de desenhos, textos e demais 
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materiais publicitários - e de veiculação e de divulgação de textos, de desenhos e de outros 
materiais de publicidade, por qualquer meio, exceto em jornais, em periódicos, em rádio e em 
televisão, ficam obrigados a fornecer, ao órgão responsável pelo Cadastro de Anúncio - CADAN, 
até o último dia útil do mês subseqüente, a relação de todas as pessoas físicas, com ou sem 
estabelecimento fixo, e de todas as pessoas jurídicas, de direito público ou privado, que solicitaram 
os seus serviços, mencionando: 

1 - o nome, a razão social e o endereço do solicitante; 
II - a data, o objeto e a característica da solicitação. 

Art. 290. No ato da inscrição, serão identificados com uma numeração padrão, seqüencial 
e própria, chamada ICAD - Inscrição Cadastral de Anúncio, contida na FIC-CADAN - Ficha de 
Inscrição no Cadastro de Anúncio, os veículos de divulgação, de propaganda e de publicidade de 
anúncio, instalados, afixados, colocados, expostos, distribuídos, utilizados ou explorados: 

1 - em áreas, em vias e em logradouros públicos; 
II - em quaisquer outros locais: 

visíveis de áreas, de vias e de logradouros públicos; 
de acesso ao público. 

§ 1.0 A numeração padrão, seqüencial e própria, correspondente ao registro e ao controle 
no Cadastro de Anúncio - CADAN: 

1 - deverá, obrigatoriamente, ser afixado no veículo de divulgação; 
II - poderá ser reproduzida no anúncio através de pintura, de adesivo ou de autocolante, 

ou, no caso de anúncios novos poderá ser incorporado ao anúncio como parte integrante de seu 
material e de sua confecção, devendo, em qualquer hipótese, apresentar condições análogas às 
do próprio anúncio, no tocante à resistência e à durabilidade; 

III - deverá estar em posição destacada, em relação às outras mensagens que integram o 
seu conteúdo; 

IV - deverá oferecer condições perfeitas de legibilidade no nível do pedestre, mesmo à 
distância. 

§ 2.° Os anúncios instalados em coberturas de edificações ou em locais fora do alcance 
visual do pedestre, deverão, também, ter a numeração padrão, seqüencial e própria, 
permanentemente, no acesso principal da edificação ou do imóvel em que estiverem colocados e 
mantido em posição visível para o público, de forma destacada e separada de outros instrumentos 
de comunicação visual, eventualmente afixados no local. 

Seção VI 
Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro 

Art. 291. O Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET compreende, os 
veículos de transporte de passageiro, desde que em circulação ou em funcionamento ou, 
temporariamente, retirados de circulação ou de funcionamento para conserto, reforma ou 
restauração: 

1 - coletivo de passageiro; 
II - individual de passageiro, como táxi e transporte escolar. 

Parágrafo Único - Não poderão utilizar o cadast de veículos de transporte de 
passageiros - CAVET, os veículos utilizados no transporte alternativos e irregular. 
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Art. 292. As pessoas físicas, com ou sem estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, de 
direito público ou privado, titulares de veículos de transporte de passageiro, são obrigadas: 

1 - a promover a inscrição do veículo de transporte de passageiro no Cadastro de Veículo 
de Transporte de Passageiro - CAVET; 

II - a informar, ao Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET, qualquer 
alteração e baixa ocorrida no veículo de transporte de passageiro, como reforma, restauração e 
retirada de circulação; 

III - a exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - a franquearemem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciada, 
as dependências do veículo de transporte de passageiro, para vistoria fiscal. 

Art. 293. No Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET, os titulares de 
veículos de transporte de passageiro deverão apresentar: 

1 - para fins de inscrição, o BIA-CAVET - Boletim de Inscrição, de Alteração e de 
Baixa Cadastral de Veículo de Transporte de Passageiro e, havendo, a FIC-CAMOB - Ficha de 
Inscrição no Cadastro Mobiliário, fornecida pelo órgão responsável pelo Cadastro Mobiliário - 
CAMOB; 

II - para fins de alteração, o BIA-CAVET - Boletim de Inscrição, de Alteração e de 
Baixa Cadastral de Veículo de Transporte de Passageiro e a FIC-CAVET - Ficha de Inscrição no 
Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro; 

III - para fins de baixa, o BIA-CAVET - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa 
Cadastral de Veículo de Transporte de Passageiro e a FIC-CAVET - Ficha de Inscrição no Cadastro 
de Veículo de Transporte de Passageiro. 

§ 1.0 Os campos, os dados e as informações do BIA-CAVET - Boletim de Inscrição, de 
Alteração e de Baixa Cadastral de Veículo de Transporte de Passageiro serão os campos, os dados e 
as informações do Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET. 

§ 2.°  O BIA-CAVET - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral de 
Veículo de Transporte de Passageiro e a FIC-CAVET - Ficha de Inscrição no Cadastro de Veículo 
de Transporte de Passageiro serão instituídos através de Portaria pelo responsável pela 
Administração da Fazenda Pública Municipal. 

Art. 294. As pessoas físicas, com ou sem estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, de 
direito público ou privado, titulares de veículos de transporte de passageiro, terão os seguintes 
prazos: 

1 para promover a inscrição do veículo de transporte de passageiro no Cadastro de 
Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET, de até 10 (dez) dias antes da data de início de sua 
circulação; 

II - para informar, ao Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET, 
qualquer alteração e baixa ocorrida no veículo de transporte de passageiro, como reforma, 
restauração e retirada de circulação, de até 10 (dez) dias, contados da data de alteração ou de baixa; 

III - para exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal, de até 10 (dez) dias, contados da data de 
lavratura do TI - Termo de Intimação; 

IV - para franquearemem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e 
credenciada, as dependências do veículo de transporte de passa eiro, para vistoria fiscal, imediato. 
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Art. 295. O órgão responsável pelo Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - 
CAVET deverá promover, de oficio, a inscrição, a alteração ou a baixa, quando as pessoas físicas, 
com ou sem estabelecimento fixo, bem como as pessoas jurídicas, de direito público ou privado, 
titulares de veículos de transporte de passageiro: 

1 - após a data de início de sua circulação, não promoverem a inscrição do seu veículo de 
transporte de passageiro no Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET; 

II - após 10 (dez) dias, contados da data de alteração ou de baixa, não informarem, ao 
Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET, qualquer alteração ou baixa ocorrida 
no veículo de transporte de passageiro, como reforma, restauração ou retirada de circulação; 

III - após 10 (dez) dias, contados da data de lavratura do TI - Termo de Intimação, não 
exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e nem prestarem todas as informações 
solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - não franquearem, de imediato, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e 
credenciada, as dependências do veículo de transporte de passageiro, para vistoria fiscal. 

Art. 296. As pessoas físicas, com estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, de direito 
privado, que exerçam atividades de assistência técnica, lubrificação, limpeza e revisão de 
máquinas, veículos, aparelhos e equipamentos, conserto, restauração, manutenção e conservação 
de máquinas, veículos, motores, elevadores ou de qualquer objeto, recondicionamento de 
motores, instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados ao usuário 
final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido e montagem industrial, prestada 
ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido, ficam obrigados a 
fornecer, ao órgão responsável pelo Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET, 
até o último dia útil do mês subseqüente, a relação de todas as pessoas físicas, com ou sem 
estabelecimento fixo, e de todas as pessoas jurídicas, de direito público ou privado, que solicitaram 
serviços relacionados com veículo de transporte de passageiro, mencionando: 

1 - o nome, a razão social e o endereço do solicitante; 
II - a data, o objeto e a característica da solicitação. 

Art. 297. No ato da inscrição, serão identificados com uma numeração padrão, seqüencial 
e própria, chamada ICAV - Inscrição Cadastral de Veículo de Transporte de Passageiro, contida na 
FIC-CAVET - Ficha de Inscrição no Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET, 
os veículos de transporte de passageiro, desde que em circulação ou em funcionamento ou, 
temporariamente, retirados de circulação ou de funcionamento para conserto, reforma ou 
restauração: 

1 - coletivo de passageiro; 
II 	individual de passageiro, como táxi e transporte escolar. 
Parágrafo único. A numeração padrão, seqüencial e própria, correspondente ao registro e 

ao controle no Cadastro de Veículo de Transporte de Passageiro - CAVET: 
1 - deverá, obrigatoriamente, ser afixado no veículo de transporte de passageiro; 
II - poderá ser reproduzida no veículo de transporte de passageiro através de pintura, de 

adesivo ou de autocolante, ou, no caso de veículos de transporte de passageiro novos poderá ser 
incorporado ao veículo de transporte de passageiro como sendo parte integrante, devendo, em 
qualquer hipótese, apresentar condições análogas às do próprio veículo de transporte de 
passageiro, no tocante à resistência e à durabilidade; 

III - deverá estar em posição destacada, emÀrelaçãàs outras mensagens que revestem a 
sua superficie; 
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IV - deverá oferecer condições perfeitas de legibilidade. 

Seção VII 
Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e Rudimentar 

Art. 298. O Cadastro de Ambulante, de Eventual, Feirante e Rudimentar - CAMEF 
compreende os ambulantes, os eventuais, os feirantes e os rudimentares, desde que localizados, 
instalados ou em funcionamento. 

Art. 299. Os ambulantes, os eventuais, os feirantes e os rudimentares, são obrigados: 
1 - a promover a sua inscrição no Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de 

Rudimentar - CAMEF; 
II - a informar, ao Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de Rudimentar - 

CAMEF, qualquer alteração ou baixa no sua localização, instalação e funcionamento; 
III - a exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 

informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 
IV - a franquearem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciada, as 

dependências do local onde estão sendo exercidas as atividades ambulantes, eventuais, os feirantes 
e os rudimentares, para diligência fiscal. 

Art. 300. No Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de Rudimentar - 
CAMEF, os ambulantes, os eventuais, os feirantes e os rudimentares deverão apresentar: 

1 - para fins de inscrição, o BIA-CAMEF - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa 
Cadastral de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de Rudimentar, havendo, o registro no órgão de 
classe, o CPF - Cadastro de Pessoas Físicas e a CI - Carteira de Identidade; 

II - para fins de alteração, o BIA-CAMEF - Boletim de Inscrição, de Alteração e de 
Baixa Cadastral de Ambulante, de Eventual, Feirante e Rudimentar, a FIC-CAMEF - Ficha de 
Inscrição no Cadastro de Ambulante, de Eventual, Feirante e de Rudimentar, havendo, a alteração 
do registro no órgão de classe; 

III - para fins de baixa, o BIA-CAMEF - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa 
Cadastral de Ambulante, de Eventual, Feirante e de Rudimentar, a FIC-CAMEF - Ficha de 
Inscrição no Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de Rudimentar, havendo, a baixa 
ou o cancelamento do registro no órgão de classe; 

§ 1.°  Os campos, os dados e as informações do BIA-CAMEF - Boletim de Inscrição, de 
Alteração e de Baixa Cadastral de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de Rudimentar serão os 
campos, os dados e as informações do Cadastro de Ambulante, de Eventual de Feirante e de 
Rudimentar - CAMEF. 

§ 2.0  O BIA-CAMEF - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral de 
Ambulante, de Eventual de Feirante e de Rudimentar e a FIC-CAMEF - Ficha de Inscrição no 
Cadastro de Ambulante, de Eventual de Feirante e de Rudimentar serão instituídos através de 
Portaria pelo responsável pela Administração da Fazenda Pública Municipal. 

Art. 301. Os ambulantes, os eventuais, os feirantes e os rudimentares terão os seguintes 
prazos: 

1 - para promover a sua inscrição no Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de 
Rudimentar - CAMEF, de até 5 (cinco) dias antes Âdataício da atividade ambulante, 
eventual, os feirantes e os rudimentares; 
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II - para informar, ao Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de Rudimentar - 
CAMEF, qualquer alteração ou baixa na sua localização, instalação e funcionamento, de até 5 
(cinco) dias antes da data de alteração ou de baixa; 

III - para exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal, de até 5 (cinco) dias, contados da data de 
lavratura do TI - Termo de Intimação; 

IV - para franquearem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciada, 
as dependências do local onde estão sendo exercidas as atividades ambulantes, eventuais, os 
feirantes e rudimentares, para diligência fiscal, imediato. 

Art. 302. O órgão responsável pelo Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de 
Rudimentar - CAMEF deverá promover, de oficio, a inscrição, a alteração ou a baixa, quando os 
ambulantes, os eventuais, os feirantes e os rudimentares: 

1 - após a data de início da atividade ambulante, eventual, os feirantes e os rudimentares, 
não promoverem a sua inscrição no Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de 
Rudimentar - CAMEF; 

II - após a data de alteração ou de baixa na sua localização, instalação e funcionamento, 
não informarem, ao Cadastro de Ambulante, de Eventual, de Feirante e de Rudimentar - CAMEF, a 
sua alteração ou a sua baixa; 

III - após 5 (cinco) dias, contados da data de lavratura do TI - Termo de Intimação, não 
exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e nem prestarem todas as informações 
solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - não franquearem, de imediato, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e 
credenciada, as dependências do local onde estão sendo exercidas as atividades ambulantes, 
eventuais, feirantes e os rudimentares, para diligência fiscal. 

Art. 303. No ato da inscrição, serão identificados com uma numeração padrão, seqüencial 
e própria, chamada ICEF - Inscrição Cadastral de Ambulantes, de Eventual, de Feirantes e de 
Rudimentares, contida na FIC-CAMEF - Ficha de Inscrição no Cadastro de Ambulante, de 
Eventual, de Feirante e de Rudimentar, os ambulantes, os eventuais, os feirantes e os rudimentares. 

Seção VIII 
Cadastro de Obra Particular 

Art. 304. O Cadastro de Obra Particular - CADOB compreende as obras particulares, 
desde que em construção, em reforma ou em execução. 

Art. 305. As pessoas físicas ou jurídicas titulares de obras particulares, desde que em 
construção, em reforma ou em execução, são obrigadas: 

1 - a promover a sua inscrição no Cadastro de Obra Particular - CADOB; 
II - a informar, ao Cadastro de Obra Particular - CADOB, qualquer alteração ou baixa na 

construção, na reforma ou na execução de obras particulares; 
III - a exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 

informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 
IV - a franquearem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamentq apresentada e credenciada, as 

dependências do local onde estão sendo construídas, reformadas ou  exefutadas obras particulares, 
para vistoria fiscal. 	 1 
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Art. 306. No Cadastro de Obra Particular - CADOB, as pessoas físicas ou jurídicas 
titulares de obras particulares, desde que em construção, em reforma ou em execução, deverão 
apresentar: 

1 - para fins de inscrição, o BIA-CADOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa 
Cadastral de Obra Particular e, havendo: 

para as pessoas físicas, a FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário, 
fornecida pelo órgão responsável pelo Cadastro Mobiliário - CAMOB, o registro no órgão de 
classe, o CPF - Cadastro de Pessoas Físicas e a CI - Carteira de Identidade; 

para as pessoas jurídicas, a FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário, 
fornecida pelo órgão responsável pelo Cadastro Mobiliário - CAMOB, o contrato ou o estatuto 
social, o CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e a inscrição estadual; 

II - para fins de alteração, tanto para as pessoas físicas como para as pessoas jurídicas, o 
BIA-CADOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral de Obra Particular e a FIC-
CADOB - Ficha de Inscrição no Cadastro de Obra Particular; 

III - para fins de baixa, tanto para as pessoas físicas como para as pessoas jurídicas, o 
BIA-CADOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral de Obra Particular e a FIC-
CADOB - Ficha de Inscrição no Cadastro de Obra Particular. 

§ 1.0 Os campos, os dados e as informações do BIA-CADOB - Boletim de Inscrição, de 
Alteração e de Baixa Cadastral de Obra Particular serão os campos, os dados e as informações do 
Cadastro de Obra Particular - CADOB. 

§ 2.0  O BIA-CADOB - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral de Obra 
Particular e a FIC-CADOB - Ficha de Inscrição no Cadastro de Obra Particular serão instituídos 
através de Portaria pelo responsável pela Administração da Fazenda Pública Municipal. 

Art. 307. As pessoas físicas ou jurídicas titulares de obras particulares, desde que em 
construção, em reforma ou em execução, terão os seguintes prazos: 

1 - para promover a sua inscrição no Cadastro de Obra Particular - CADOB, de até 5 
(cinco) dias antes da data de início da obra; 

II - para informar, ao Cadastro de Obra Particular - CADOB, qualquer alteração ou baixa 
na sua construção, reforma ou execução, de até 5 (cinco) dias antes da data de alteração ou de baixa; 

III - para exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal, de até 5 (cinco) dias, contados da data de 
lavratura do TI - Termo de Intimação; 

IV - para franquearem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciada, 
as dependências do local onde estão sendo construídas, reformadas ou executadas obras 
particulares, para vistoria fiscal, imediato. 

Art. 308. O órgão responsável pelo Cadastro de Obra Particular deverá promover, de 
oficio, a inscrição, a alteração ou a baixa, quando as pessoas físicas ou jurídicas titulares de obras 
particulares, desde que em construção, em reforma ou em execução: 

1 - após a data de início da construção, da reforma ou da execução da obra, não 
promoverem a sua inscrição no Cadastro de Obra Particular - CADOB; 

II - após a data de alteração ou de baixa da construção, da reforma ou da execução da obra, 
não informarem, ao Cadastro de Obra Particular - CADOB, a sua alteração ou a sua baixa; 

	

III - após 5 (cinco) dias, contados da data de lavratura 	TI - Termo de Intimação, não 
exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e ne prestarem todas as informações 
solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 
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IV - não franquearem, de imediato, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e 
credenciada, as dependências do local onde estão sendo construídas, reformadas ou executadas 

obras particulares, para vistoria fiscal. 

Art. 309. No ato da inscrição, será identificada com uma numeração padrão, seqüencial e 
própria, chamada ICOB - Inscrição Cadastral de Obra Particular, contida na FIC-CADOB - Ficha 
de Inscrição no Cadastro de Obra Particular - CADOB, a construção, a reforma ou a execução de 
obra particular. 

Seção IX 
Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos 

Art. 310. O Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos - 
CADOP compreende os móveis, os equipamentos, os veículos, os utensílios ou quaisquer outros 
objetos, desde que, localizados e instalados, estejam ocupando ou permaneçam no solo de áreas, de 
vias e de logradouros públicos. 

Art. 311. As pessoas fisicas, com ou sem estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, de 
direito público ou privado, titulares de equipamentos, de veículos, de utensílios ou de quaisquer 
outros objetos, desde que, localizados e instalados, estejam ocupando ou permaneçam no solo de 
áreas, de vias e de logradouros públicos, são obrigadas: 

1 - a promover a inscrição do equipamento, do veículo, do utensílio ou de qualquer outro 
objeto, no Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos - CADOP; 

II - a informar, ao Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros 
Públicos - CADOP, qualquer alteração e baixa ocorrida no equipamento, no veículo, no utensílio 
ou em qualquer outro objeto, como dimensões, modalidade, localização, ocupação, permanência e 
retirada; 

III - a exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - a franquearem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciada, o 
acesso aos equipamentos, aos veículos, aos utensílios ou a quaisquer outros objetos, para 
verificação fiscal. 

Art. 312. No Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos - 
CADOP, os titulares de equipamentos, de veículos, de utensílios ou de quaisquer outros objetos, 
desde que, localizados e instalados, estejam ocupando ou permaneçam no solo de áreas, de vias e de 
logradouros públicos, deverão apresentar: 

1 - para fins de inscrição, o BIA-CADOP - Boletim de Inscrição, de Alteração e de 
Baixa Cadastral de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos e, havendo, a 
FIC-CAMOB - Ficha de Inscrição no Cadastro Mobiliário, fornecida pelo órgão responsável pelo 
Cadastro Mobiliário - CAMOB; 

II - para fins de alteração, o BIA-CADOP - Boletim de Inscrição, de Alteração e de 
Baixa Cadastral de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos e, havendo e a 
FIC-CADOP - Ficha de Inscrição no Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de 
Logradouros Públicos; 

III - para fins de baixa, o BIA-CADOP - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa 
Cadastral de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouro Públicos e, havendo e a FIC-
CADOP - Ficha de Inscrição no Cadastro de Ocupação e de Perm4nência no Solo de Logradouros 
Públicos; 
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§ 1.0 Os campos, os dados e as informações do BIA-CADOP - Boletim de Inscrição, de 
Alteração e de Baixa Cadastral de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos 
serão os campos, os dados e as informações do Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de 
Logradouros Públicos - CADOP. 

§ 2.°  O BIA-CADOP - Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral de 
Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos e a FIC-CADOP - Ficha de Inscrição 
no Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos serão instituídos 
através de Portaria pelo responsável pela Administração da Fazenda Pública Municipal. 

Art. 313. As pessoas fisicas, com ou sem estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, de 
direito público ou privado, titulares de equipamentos, de veículos, de utensílios ou de quaisquer 
outros objetos, desde que, localizados e instalados, estejam ocupando ou permaneçam no solo de 
áreas, de vias e de logradouros públicos, terão os seguintes prazos: 

1 - para promover a inscrição do equipamento, do veículo, do utensílio ou de qualquer 
outro objeto, no Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos - 
CADOP, de até 10 (dez) dias antes da data de início de sua localização, instalação, ocupação ou 
permanência; 

II - para informar, ao Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros 
Públicos - CADOP, qualquer alteração e baixa ocorrida no equipamento, no veículo, no utensílio 
ou em qualquer outro objeto, como dimensões, modalidade, localização, ocupação, permanência e 
retirada, de até 10 (dez) dias, contados da data de alteração ou de baixa; 

III - para exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e prestar todas as 
informações solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal, de até 10 (dez) dias, contados da data de 
lavratura do TI - Termo de Intimação; 

IV - para franquearem, à AF - Autoridade Fiscal, devidamente apresentada e credenciada, 
o acesso aos equipamentos, aos veículos, aos utensílios ou a quaisquer outros objetos, para 
verificação fiscal, imediato. 

Art. 314. O órgão responsável pelo Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de 
Logradouros Públicos - CADOP deverá promover, de ofício, a inscrição, a alteração ou a baixa, 
quando as pessoas físicas, com ou sem estabelecimento fixo, e as pessoas jurídicas, de direito 
público ou privado, titulares de equipamentos, de veículos, de utensílios ou de quaisquer outros 
objetos, desde que, localizados e instalados, estejam ocupando ou permaneçam no solo de áreas, de 
vias e de logradouros públicos: 

1 - após a data de início de sua localização, instalação, ocupação ou permanência, não 
promoverem a inscrição do seu do equipamento, veículo, utensílio ou qualquer outro objeto no 
Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos - CADOP; 

II - após 10 (dez) dias, contados da data de alteração ou de baixa, não informarem, ao 
Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos - CADOP, qualquer 
alteração ou baixa ocorrida no equipamento, no veículo, no utensílio ou em qualquer outro objeto, 
como dimensões, modalidade, localização, ocupação, permanência e retirada; 

III - após 10 (dez) dias, contados da data de lavratura do TI - Termo de Intimação, não 
exibirem os documentos necessários à atualização cadastral e nem prestarem todas as informações 
solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

IV - não franquearem, de imediato, à AF - Autoridade Fisc 1, devidamente apresentada e 
credenciada, o acesso aos equipamentos, aos veículos, aos utensílios ou a quaisquer outros objetos, 
para verificação fiscal. 
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Art. 315. No ato da inscrição, serão identificados com uma numeração padrão, seqüencial 
e própria, chamada ICOP - Inscrição Cadastral de Ocupação e de Permanência no Solo de 
Logradouros Públicos, contida na FIC-CADOP - Ficha de Inscrição no Cadastro de Ocupação e de 
Permanência no Solo de Logradouros Públicos - CADOP, os equipamentos, os veículos, os 
utensílios ou quaisquer outros objetos, desde que, localizados e instalados, estejam ocupando ou 
permaneçam no solo de áreas, de vias e de logradouros públicos. 

Parágrafo único. A numeração padrão, seqüencial e própria, correspondente ao registro e 
ao controle no Cadastro de Ocupação e de Permanência no Solo de Logradouros Públicos - 
CADOP: 

1 - deverá, obrigatoriamente, ser afixado no equipamento, no veículo, no utensílio ou em 
qualquer outro objeto; 

II - poderá ser reproduzida no equipamento, no veículo, no utensílio ou em qualquer 
outro objeto através de pintura, de adesivo ou de autocolante, ou, no caso de equipamentos, de 
veículos, de utensílios ou de quaisquer outros objetos novos, poderá ser incorporado ao 
equipamento, ao veículo, ao utensílio ou a qualquer outro objeto como sendo parte integrante, 
devendo, em qualquer hipótese, apresentar condições análogas às do próprio equipamento, 
veículo, utensílio ou qualquer outro objeto, no tocante à resistência e à durabilidade; 

III - deverá estar em posição destacada, em relação às outras mensagens que, por 
ventura, revestirem a sua superficie; 

IV - deverá oferecer condições perfeitas de legibilidade. 

Seção X 
Atualização do Cadastral Fiscal 

Art. 316. A Atualização do Cadastro Fiscal compreende a nomeação da COFISC - 
Comissão Fisco-Fazendária de Análise e de Avaliação dos Elementos Causadores da 
Desatualização Cadastral. 

Art. 317. A Atualização do Cadastro Fiscal engloba o planejamento, o desenvolvimento e 
a elaboração, pela COFISC - Comissão Fisco-Fazendária de Análise e de Avaliação dos Elementos 
Causadores da Desatualização Cadastral, do PROPAC - Programa Permanente de Atualização 
Cadastral; 

Art. 318. A Atualização do Cadastro Fiscal alcança - a implantação, o controle e a 
avaliação, pela COFISC - Comissão Fisco-Fazendária de Análise e de Avaliação dos Elementos 
Causadores da Desatualização Cadastral, do PROPAC - Programa Permanente de Atualização 
Cadastral; 

Art. 319. A COFISC - Comissão Fisco-Fazendária de Análise e de Avaliação dos 
Elementos Causadores da Desatualização Cadastral deverá ser nomeada, até o último dia útil do 
mês de março de cada ano, através de Portaria pelo responsável pela Administração da Fazenda 
Pública Municipal. 

Art. 320. A COFISC - Comissão Fisco-Fazendária de 1Análise e de Avaliação dos 
Elementos Causadores da Desatualização Cadastral, após ser nomead, descreverá, até o último dia 
útil do mês de junho de cada ano, os elementos causadores da desatuaizqção cadastral. 
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Art. 321. A descrição dever ser: 
1 - enumerada na ordem decrescente de afetação cadastral; 
II - detalhada, com clareza, favorecendo a explanação pormenorizada e específica, 

evitando a explicação globalizada e genérica. 

Art. 322. A descrição dever conter: 
1 - acompanhada com a exposição de motivos, o calendário de pico; 
II - com elaboração do diagrama de causas e efeitos, a identificação dos pontos de 

estrangulamento. 

Art. 323. A COFISC - Comissão Fisco-Fazendária de Análise e de Avaliação dos 
Elementos Causadores da Desatualização Cadastral, após descrever os elementos causadores da 

-• 	desatualização cadastral, planejará, desenvolverá e elaborará, até o último dia útil do mês de 
setembro de cada ano, o PROPAC - Programa Permanente de Atualização Cadastral. 

Art. 324. O planejamento, o desenvolvimento e a elaboração do PROPAC - Programa 
Permanente de Atualização Cadastral deverão estar assentados em 4 (quatro) pilares fundamentais: 
meta, objetivo, estratégia e cronograma de execução. 

Art. 325. A COFISC - Comissão Fisco-Fazendária de Análise e de Avaliação dos 
Elementos Causadores da Desatualização Cadastral, após planejar, desenvolver e elaborar o 
PROPAC - Programa Permanente de Atualização Cadastral, implantará, controlará e avaliará, até o 
último dia útil do mês de dezembro de cada ano, o PROPAC - Programa Permanente de 
Atualização Cadastral. 

Art. 326. A implantação, o controle e a avaliação do PROPAC - Programa Permanente de 
Atualização Cadastral deverá estar voltado para a metodologia científica na análise e síntese de 
pesquisas, na preparação e execução de procedimentos e na concepção e materialização de 
atividades, usando técnicas investigatórias onde o mecanismo de levantamento e tratamento de 
informações se efetive com objetividade e realismo, utilizando técnicas de avaliação destinadas a 
coletar, com precisão, dados estatísticos. 

CAPÍTULO II 
DOCUMENTAÇÃO FISCAL ELETRONICA 

Seção 1 
Disposições Gerais 

Art. 327. A DOFE - Documentação Fiscal Eletrônica da Prefeitura compreende: 
1 - os DOFEs - Documentos Fiscais Eletrônicos; 
II - os DOGEs - Documentos Gerenciais Eletrônicos. 
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Art. 328. Os DOFEs - Documentos Fiscais Eletrônicos da Prefeitura compreendem: 
1 - os LIFEs - Livros Fiscais Eletronicos; 
II - as NFEs - Notas Fiscais Eletronicas; 
III - as DFEs - Declarações Fiscais Eletrônicas; 
IV - as NFE-a - Nota Fiscal Eletrônica Avulsa. 

Seção II 
Livro Fiscal Eletrônico 

Subseção 1 
Prestador de Serviço 

Art. 329. As pessoas jurídicas e os entes despersonalizados, que se configurem como 
prestadores de serviços, na forma dos artigos 49, 52 e 53 desta lei complementar, ficam obrigados a 
escriturar e declarar, mensalmente, pelo ISSQN Eletrônico, os dados econômico-fiscais das 
operações que envolvam a prestação dos serviços previstos na lista constante do Art. 49 desta Lei 
Complementar. 

Parágrafo único. Aplicam-se as disposições do "caput" deste artigo aos prestadores de 
serviços, ainda que isentos ou optantes do Simples Nacional instituído pela Lei Complementar 
Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Art. 330. Os prestadores de serviços estabelecidos neste Município deverão declarar todas 
as Notas Fiscais de Serviços emitidas, inclusive canceladas ou anuladas, com seus respectivos 
valores, independentemente do ISSON ser passível ou não de retenção, e de ser recolhido ou não 
em outro Município. 

Art. 331. As Notas Fiscais de Serviços, quando emitidas para pessoas jurídicas ou entes 
despersonalizados, deverão ser escrituradas individualmente, e, quando emitidas para pessoas 
físicas poderão ser escrituradas, respeitada a sua ordem seqüencial, numérica e cronológica e o 
mesmo subitem previsto na lista de serviços constante no artigo 49 desta Lei Complementar. 

Subseção II 
Escrituração Fiscal Eletrônica do Tomador de Serviço 

Art. 332. As pessoas jurídicas e os entes despersonalizados, que se configurem como 
tomadores ou intermediários de serviços, ficam obrigados a escriturar e declarar, mensalmente, pelo 
ISSQN Eletrônico, os dados econômico-fiscais de todas as operações, sem exceção, que envolvam 
os serviços tomados ou intermediados, conforme lista constante do artigo 49 desta Lei 
Complementar, inclusive aquelas em que não haja a obrigatoriedade de sua retenção ou 
recolhimento neste Município, ainda que não esteja amparada p r documento fiscal. 
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§ 	Os tomadores ou intermediários, ainda que imunes ou isentos, bem como aqueles 
optantes do Simples Nacional, também ficam obrigados às disposições do "caput" deste artigo. 

§ 2°. Os tomadores ou intermediários de serviços não estabelecidos neste Município ficam 
obrigados a escriturar e declarar, mensalmente, os dados econômico-fiscais, exclusivamente das 
operações que envolvam prestação dos serviços sujeitos à retenção do ISSON neste Município. 

§ 3°. Excetuam-se à obrigatoriedade da regra do "caput", deste artigo, os órgãos da 
Administração Pública Direta da União, bem como suas Autarquias, Fundações. Empresas Públicas, 
Sociedades de Mista, Concessionárias e Permissionárias de Serviços Públicos e demais entidades 
controladas direta e indiretamente pela União, quando integrantes da Cota única do Tesouro 
Nacional, desde que entreguem arquivo digital constando o relatório de repasse gerado pelo Sistema 
Integrado da Administração Financeira do Governo Federal- SIAF, tudo nos termos da Instrução 
Normativa n° 4, de 30 de agosto de 2004, da Secretaria do Tesouro Nacional ou legislação que 
venha a substituí-lo, em decorrência do convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de São Pedro 
da Aldeia, a Secretaria do Tesouro Nacional e o Banco do Brasil. 

Subseção III 
Escrituração Eletrônica das Instituições Bancárias e Cooperativas de Créditios 

Art. 333. As instituições financeiras, bancos e cooperativas de crédito estão dispensados da 
emissão de notas fiscais de serviços, ficando, porém, obrigadas a escriturar e declarar a receita bruta 
de serviço, detalhando-a por conta analítica, com base no plano de contas do Banco Central, em 
módulo específico do ISSQN Eletrônico. 

§ 1 ° Após o registro das escriturações e declarações, os estabelecimentos mencionados no 
"caput" deste artigo, deverão emitir e manter a guarda, em meio magnético, os Mapas de Apuração 
gerados automaticamente pelo ISSQN Eletrônico, além dos balancetes analíticos padronizados pelo 
Banco Central e o plano de contas analítico descritivo da instituição, banco ou cooperativas de 
crédito. 

§ 2. As disposições deste artigo não excluem a obrigação das instituições, bancos e 
cooperativas de crédito, na condição de tomadoras de serviços, de escriturar e declarar os serviços 
tomados na forma prevista para os demais agentes de retenção, nos termos da Lei Complementar n° 
032, de 25 de novembro de 2002, com suas alterações. 

Subseção IV 
Da escrituração Fiscal Eletrônica do Serviço de Construção Civil 

Art. 334. Os prestadores de serviços da construção civil ficam obrigados, individualmente, 
ao cadastramento da obra e à escrituração dos dados econômi4o-fiscais, em módulo específico do 
ISSQN Eletrônico. 	 1 
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§ 	Os prestadores de serviços deverão também cadastrar as obras não localizadas neste 
Município, escriturando, inclusive, as notas fiscais emitidas. 

§ 20. Os tomadores e intermediários dos serviços da construção civil deverão realizar o 
cadastramento da obra, quando não localizarem, no ISSON Eletrônico, a obra cadastrada pelo 
prestador de serviços. 

§ 3°. O cadastramento previsto no "caput" deste artigo deverá ser realizado antes do início da 
execução da obra. 

Art. 335. Para obter a dedução prevista no artigo 50 desta lei complementar, o prestador de 
serviços deverá declarar as notas fiscais de compras dos materiais incorporados à obra. 

Art. 336. Para realizar a dedução prevista no artigo 50 desta lei complementar, o prestador 
que subempreitar serviços da construção civil, passando a figurar como tomador, deverá, além de 
cumprir o previsto no artigo 323 desta lei, escriturar e declarar a nota fiscal dos serviços tomados, 
bem como o valor do ISSON retido e recolhido. 

Art 337. Na ausência das declarações previstas nos artigos 322 e 323 desta lei, o tomador do 
serviço deverá reter o ISSQN devido, calculado sobre o valor total da nota fiscal do serviço 
prestado. 

Art. 338. A declaração de compra de materiais e/ou dos serviços subempreitados junto ao 
ISSQN Eletrônico não exime o prestador de destacar no corpo da nota fiscal dos serviços prestados 
o valor dos materiais incorporados à obra e a subempreitada adquirida, se for o caso, bem como a 
identificação do local da obra e o ISSQN a ser retido pelo tomador. 

Art. 339. Na escrituração da nota fiscal de serviços, o tomador deverá informar o valor total 
da nota, sem as deduções dos materiais e/ou dos serviços subempreitados. 

Parágrafo Único. O ISSQN Eletrônico efetuará automaticamente as deduções previstas 
nos artigos 322 e 323 desta lei, informando à base de cálculo e o ISSQN a ser retido, tão logo o 
tomador de serviços cientifique-se da declaração das deduções realizadas pelo prestador de 
serviços, emitindo aceite no ISSQN Eletrônico. 

Subseção V 
Disposições Gerais da Escrituração Fiscal Eletrônica 

Art. 340. A escrituração e declaração dos dados econômicos fiscais relativos ao ISSQN 
deverão ser efetuadas, exclusivamente, pelo ISSQN Eletrônico. 

Art. 341. A escrituração e declaração fiscal deverão ser ence 'adas até o dia 15 (quinze) do 
mês subseqüente ao da emissão da Nota Fiscal de Serviços, ou a ausência desta, do mês de 
ocorrência do fato gerador do imposto. 
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§ 1°. Se o prazo limite para a escrituração e declaração do ISSQN recair no sábado, domingo 
ou feriado, será prorrogado para o primeiro dia útil posterior. 

§ 2°. O não encerramento da escrituração e declaração fiscal por meio do ISSQN Eletrônico 
de um determinado mês impede o encerramento do mês subseqüente. 

§ 30• No caso de serviços provenientes do exterior, deverão ser escriturados os valores 
resultantes da conversão do preço do serviço em moeda nacional, ao câmbio da data da ocorrência 
do fato gerador, constante do documento fiscal referente à prestação de serviço. 

Art. 342. Os prestadores, tomadores ou de serviços que não realizarem atividades e não 
adquirirem serviços deverá declarar na escrituração fiscal, a ausência de movimentação econômica, 
no mesmo prazo do "caput" e do § 2° do artigo 329 desta lei. 

Art. 343. Os dados escriturados poderão ser retificados ou complementados através de 
Escrituração Substitutiva, a qualquer tempo antes do início da lavratura do Termo de Ação Fiscal, 
pelo Fisco Municipal, por iniciativa do prestador, do tomador ou do intermediário do serviço. 

Subseção VI 
Autenticação de Livro Fiscal Eletrônico 

Art. 344. Os LIFEs - Livros Fiscais Eletrônicos deverão ser autenticados pela REPAF - 
Repartição Fiscal competente. 

Subseção VII 
Extravio e Inutilização de Livro Fiscal Eletronico 

Art. 345. O extravio ou a inutilização de LIFEs - Livros Fiscais Eletrônicos 
devem ser comunicados, por escrito, à REPAF - Repartição Fiscal competente, no prazo máximo 
de até 10 (dez) dias, contados da data da ocorrência. 

§ 1.'A comunicação deverá: 
1 - mencionar as circunstâncias de fato; 
II - esclarecer se houve ou não registro policial; 
III - identificar os LIFEs - Livros Fiscais que foram extraviados ou inutilizados; 
IV - informar a existência de débito fiscal; 
V - dizer da possibilidade de reconstituição da escrita, que deverá ser efetuada no prazo 

máximo de até 60 (sessenta) dias, contados da data da ocorrência, sob pena de arbitramento por 
parte da AF - Autoridade Fiscal. 

VI - publicar edital sobre o fato, em jorna2oficia 	 no de maior circulação do 
Município. 
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§ 2.°  A autenticação de novos LIFEs - Livros Fiscais Eletrônicos fica condicionada ao 
cumprimento das exigências estabelecidas. 

Subseção VIII 
Disposições Finais 

Art. 346. Os LIFEs - Livros Fiscais Eletronicos: 
1 - deverão ser conservados, no próprio estabelecimento do prestador de serviço, pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da escrituração do último lançamento; 
II - ficarão, no próprio estabelecimento do prestador de serviço, à disposição da AF - 

Autoridade Fiscal; 
III - apenas poderão ser retirados, do próprio estabelecimento do prestador de serviço, 

para atender à requisição da justiça ou da AF - Autoridade Fiscal; 
IV - são de exibição obrigatória à AF - Autoridade Fiscal; 
V - para prestadores de serviço com mais de um estabelecimento, deverão ser escriturados, 

em separado, individualmente, de forma distinta, para cada um dos estabelecimentos. 

Art. 347. O regime constitucional da imunidade tributária e a benesse municipal da 
isenção fiscal não dispensam a autenticação, o uso, a escrituração, a exibição e a conservação de 
LIFEs - Livros Fiscais Eletronico. 

Seção III 
Notas Fiscais Eletronicas 

Subseção 1 
Disposições Gerais 

Art. 348. As NTFs - Notas Fiscais: 
1 - são de uso obrigatório para os contribuintes que tenham por objeto a prestação de 

serviço sob forma de: 
sociedade de profissional liberal; 
pessoa jurídica; 

II - são de uso facultativo para os contribuintes que tenham por objeto a prestação de 
serviço sob forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte e ao MEl - Microempreendedor 
Individual; 

III - são de uso dispensado para os seguintes contribuintes que tenham por objeto a 
prestação de serviço sob forma de pessoa jurídica: 

repartições públicas; 
autarquias; 
fundações instituídas e mantidas pelo poder público; 
empresas públicas; 
sociedades de economia mista; 
delegadas, autorizadas, permissionárias e concessionárilas  de serviços públicos; 
registros públicos, cartorários e notariais; 
cooperativas médicas; 
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i) instituições financeiras; 
IV - conterão: 

a denominação "Nota Fiscal Eletronica de Serviço", seguida da espécie; 
o número de ordem; 
a natureza dos serviços; 
o nome, o endereço, a ICAM - Inscrição Cadastral Mobiliária e o CNPJ - Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas do prestador de serviço; 
o nome, o endereço, a ICAM - Inscrição Cadastral Mobiliária e o CNPJ - Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas do tomador de serviço; 
a discriminação das unidades e das quantidades; 
a discriminação dos serviços prestados; 
os valores unitários e os respectivos valores totais; 
a data da emissão; 

V - serão exibidas no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data de lavratura do TI - 
Termo de Intimação, quando solicitadas pela AF - Autoridade Fiscal; 

VI - terão os seus modelos instituídos através de Portaria pelo responsável pela 
Administração da Fazenda Pública Municipal. 

Subseção II 
Autorização para Impressão de Nota Fiscal Eletronica 

Art. 349. A autorização para impressão de Nota Fiscal Eletronica(AIDF-e) será conncedida 
por solicitação do contribuinte, eletronicamente, após a devida análise da REPAF - Repartição 
Fiscal Competente. 

Subseção III 
Emissão de Nota Fiscal Eletronica de Serviço 

Art. 350. A NFe-s - Nota Fiscal Eletronica deve ser emitida: 
1 - sempre que o prestador de serviço: 

prestar serviço; 
receber adiantamento ou sinal de serviços a ser prestado; 

II - na ordem numérica crescente;; 
III - com clareza e com exatidão; 
Parágrafo único. Quando ocorrer a existência de incorreções, a NFe-s - Nota Fiscal 

Eletronica de Serviço será: 
1 - cancelada, contendo a exposição de motivo que determinou o cancelamento; 
II - substituída por uma outra NTFe - Nota Fiscal Eletronica. 

Subseção IV 
Nota Fiscal Eletronica de Serviço A 

Art. 351. A Nota Fiscal Eletronica de Serviços Avulsa - 
1 - é de uso facultativo, para os contribuintes: 

tocia 
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inscritos no Cadastro Mobiliário - CAMOB e que tenham por objeto a prestação de 
serviço sob forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte; 

não inscritos no Cadastro Mobiliário - CAMOB; 
II - será emitida, pela REPAF - Repartição Fiscal Competentes; 
III— através de solicitação, será entregue ao prestador de serviço, mediante o pagamento do 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN devido pela prestação de serviço. 

Subseção V 
Disposições Finais 

Art. 352. As Notas Fiscais Convencionais de Serviço: 

1 - As nostas fiscais emitidas anteriormente a Implatação do Sistema de Gestão do ISS 
Digital( Lei Complementar 85 de 23 de maio de 2011), deverão ser conservadas, no próprio 
estabelecimento do prestador de serviço, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da 
emissão; 

II - ficarão, no próprio estabelecimento do prestador de serviço, à disposição da AF - 
Autoridade Fiscal; 

III - apenas poderão ser retiradas, do próprio estabelecimento do prestador de serviço, 
para atender à requisição dãjustiça ou da AF - Autoridade Fiscal; 

IV - são de exibição obrigatória à AF - Autoridade Fiscal; 

V - a nota fiscal será considerada inidônea, independentemente de formalidades e de atos 
administrativos da FPM - Fazenda Pública Municipal, fazendo prova, apenas, a favor do Fisco, 
quando: 

for emitida após o seu prazo de validade; 
não atender e não obedecer as normas estabelecidas. 

Art. 353. As Notas Fiscais Eletronicas de Serviço: 

1 - O regime constitucional da imunidade tributaria e a benessse municipal da isenção 
fiscal não dispensa o uso, a emissão e a escrituração de notas fiscais eletronicas. 

Paragrafo Unico - Quando a prestação de serviço estiver alcançada pelo regime 
constitucional da imunidade tributaria e pela benesse municipal da isenção fiscal, esta circusntancia, 
bem como os dispositivos legais pertinenetes, deverão ser mencionadas na nota fiscal eletronica. 

TÍTULO VII 
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CAPÍTULO 1 
PENALIDADES EM GERAL 

Art. 354. Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou não, que importe 
inobservância, por parte do sujeito passivo ou de terceiros, de normas estabelecidas na 
legislação tributária. 

Art. 355. Será considerado infrator todo aquele que cometer, constranger ou auxiliar 
alguém a praticar infração, e ainda, os responsáveis pela execução das leis e outros atos 
normativos baixados pela Administração Municipal que, tendo conhecimento da infração, 

deixarem de autuar o infrator. 

Art. 356. As infrações serão punidas, separadas ou cumulativamente, com as seguintes 
cominações: 

1 - aplicação de multas; 
II - proibição de transacionar com os órgãos integrantes da Administração Direta e Indireta 

do Município; 
III - suspensão ou cancelamento de benefícios, assim entendidas as concessões dadas aos 

contribuintes para se eximirem do pagamento total ou parcial de tributos; 
IV - sujeição a regime especial de fiscalização. 

Art. 357. A aplicação de penalidade de qualquer natureza em caso algum dispensa: 
1 - o pagamento do tributo e dos acréscimos cabíveis; 
II - o cumprimento das obrigações tributárias acessórias e de outras sanções cíveis, 

administrativas ou criminais que couberem. 

Art. 358. Não se procederá contra servidor ou contribuinte que tenha agido ou pago 
tributo de acordo com a orientação ou interpretação fiscal, constante de decisão de qualquer 
instância administrativa, mesmo que, posteriormente venha a ser modificada essa orientação ou 
interpretação. 

Seção 1 
Multas 

Art. 359. As multas serão calculadas tomando-se como base: 
1 - o valor da Unidade Fiscal do Município - U.F.M; 
II - o valor do tributo, corrigido monetariamente. 
§ 1.0 As multas serão cumulativas quando resultarem, concomitantemente, do não 

cumprimento de obrigação tributária acessória e principal. 
§ 2.°  Apurando-se, na mesma ação fiscal, o não-cumprimento de mais de uma obrigação 

tributária acessória pela mesma pessoa, em razão de um só fato, impor-se-á penalidade somente 
à infração que corresponder à multa de maior valor. 

Art. 360. Com  base no inciso 1, do Art. 347 desta lei, ser aplicadas as seguintes multas: 
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quando a pessoa física ou jurídica deixar de inscrever-se no CAF - Cadastro Fiscal, na 
forma e prazos previstos na legislação; 

quando a pessoa física ou jurídica deixar de comunicar, na forma e prazos previstos na 
legislação, as alterações dos dados constantes do CAF - Cadastro Fiscal, inclusive a baixa; 

por deixarem as pessoas, que gozam de isenção ou imunidade de comunicarem, na 
forma e prazos regulamentares, a venda de imóvel de sua propriedade; 

por não atender à notificação do órgão fazendário, para declarar os dados necessários 
ao lançamento do IPTU, ou oferecê-los incompletos; 

por deixarem o responsável por loteamento ou o incorporador de fornecer ao órgão 
fazendário competente, na forma e prazos regulamentares, a relação mensal dos imóveis 
alienados ou prometidos à venda; 

por deixar de apresentar, na forma e prazos regulamentares, a declaração acerca dos 
bens ou direitos, transmitidos ou cedidos; 

por deixar de apresentar, na forma e prazos regulamentares, o demonstrativo de 
inexistência de preponderância de atividades; 

por não registrar a DOC - Documentação Fiscal na repartição competente; 
II - de 400 U.F.Ms: 

por não possuir DOC - Documentação Fiscal na forma regulamentar; 
por deixar de escriturar a DOC - Documentação Fiscal na forma e prazos 

regulamentares; 
por escriturar em forma ilegível ou com rasuras os livros fiscais; 
por deixar de escriturar documento fiscal; 
por deixar de reconstituir, na forma e prazos regulamentares, a escrituração fiscal; 
por não manter arquivados, pelo prazo de cinco anos, a DOC - Documentação Fiscal; 
pela falta de indicação da inscrição municipal na DOC - Documentação Fiscal; 
por emitir DOC - Documentação Fiscal em número de vias inferior ao exigido; 
por dar destinação às vias da DOC - Documentação Fiscal diversa da indicada em suas 

vias; 
por emitir a DOC - Documentação Fiscal de série diversa da prevista para a operação; 

1) por manter DOC - Documentação Fiscal em local não autorizado pelo fisco; 
m) por não publicar e comunicar ao órgão fazendário, na forma e prazos regulamentares, 

a ocorrência de inutilização ou extravio de DOC - Documentação Fiscal; 
III - de 600 U.F.Ms: 

por não possuir DOC - Documentação Fiscal na forma regulamentar; 
por deixar de emitir DOC - Documentação Fiscal na forma regulamentar; 
por imprimir, ou mandar imprimir, DOC - Documentação Fiscal em desacordo com o 

modelo aprovado; 
por deixar de prestar informações ou fornecer documentos, quando solicitados pelo 

fisco; 
por registrar indevidamente documento que gere dedução da base de cálculo do 

imposto; 
IV - de 800 U.F.Ms: 

por embaraçar ou impedir a ação do fisco; 
por deixar de exibir DOC - Documentação Fiscal 

solicitados pelo fisco; 
por fornecer ou apresentar ao fisco informações 

inverídicos; 
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por imprimir ou mandar imprimir DOC - Documentação Fiscal sem autorização da 
repartição competente; 

pela existência ou utilização de DOC - Documentação Fiscal com numeração e série 
em duplicidade; 

V - de 500 U.F.Ms, por qualquer ação ou omissão não prevista nos incisos anteriores, 
que importe descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação tributária. 

Parágrafo único. O valor da penalidade aplicada será reduzido em 50% (cinqüenta por 
cento), se recolhido dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data da autuação. 

Art. 361. Com  base no inciso II, do Art. 347 desta Lei, serão aplicadas as seguintes 
multas: 

1 - de 100% (cem por cento) do valor do tributo omitido, corrigido monetariamente, por 
infração: 

por escriturar os livros fiscais com dolo, má-fé, fraude ou simulação; 
por consignar em documento fiscal importância inferior ao efetivo valor da operação; 
por consignar valores diferentes nas vias do mesmo documento fiscal; 
por qualquer outra omissão de receita; 

II - de 200% (duzentos por cento) do valor do tributo indevidamente apropriado, 
corrigido monetariamente, por infração relativa à responsabilidade tributária. 

III - de 50% (cinqüenta por cento) do valor do tributo, por falta do pagamento total ou 
parcial, exceto nas hipóteses previstas nos incisos anteriores.. 

IV - de 100% do valor do tributo incidente por cada nota fiscal emitida fora da validade. 

Seção II 
Proibição de Transacionar com os órgãos Integrantes Administração Direta e Indireta do 

Município 

Art. 362. Os contribuintes que se encontrarem em débito para com a Fazenda Pública 
Municipal não poderão dela receber quantias ou créditos de qualquer natureza nem participar de 
licitações públicas ou administrativas para fornecimento de materiais ou equipamentos, ou 
realização de obras e prestações de serviços nos órgãos da Administração Municipal direta ou 
indireta, bem como gozarem de quaisquer beneficios fiscais. 

Parágrafo único. A proibição a que se refere este Art. 350 não se aplicará quando, sobre o 
débito ou a multa, houver recurso administrativo ainda não decidido definitivamente. 

Seção III 
Suspensão ou Cancelamento de Benefícios 

Art. 363. Poderão ser suspensas ou canceladas as concessões dadas aos contribuintes para 
se eximirem de pagamento total ou parcial de tributos, na hipótese de infringência à legislação 
tributária pertinente. 

Parágrafo único. A suspensão ou cancelamento ser determinado pelo Prefeito, 
considerada a gravidade e natureza da infração. 	 1 2 

Lucia 

R ÁO  1, Í4 'e~"M' 111 	 c a 
Leite 
- 

P r ef1d e n te 
C M S PA 



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia 
JJE 	 Estado do Rio de Janeiro 

o P20ROOA 	 MESA DIRETORA 

Seção IV 
Sujeição a Regime Especial de Fiscalização 

Art. 364. Será submetido a regime especial de fiscalização, o contribuinte que: 
1 - apresentar indício de omissão de receita; 
II - tiver praticado sonegação fiscal; 
III - houver cometido crime contra a ordem tributária; 
IV - reiteradamente viole a legislação tributária. 

Art. 365. Constitui indício de omissão de receita: 
1 - qualquer entrada de numerário, de origem não comprovada por documento hábil; 
II - a escrituração de suprimentos sem documentação hábil, idônea ou coincidente, em 

datas e valores, com as importâncias entregues pelo supridor, ou sem comprovação de 
disponibilidade financeira deste; 

Ill - a ocorrência de saldo credor nas contas do ativo circulante ou do realizável; 
IV - a efetivação de pagamento sem a correspondente disponibilidade financeira; 
V - qualquer irregularidade verificada em máquina registradora utilizada pelo contribuinte, 

ressalvada a hipótese de defeito mecânico, devidamente comprovado por oficina credenciada. 

Art. 366. Sonegação fiscal é a ação ou omissão dolosa, fraudulenta ou simulatória do 
contribuinte, com ou sem concurso de terceiro em beneficio deste ou daquele: 

1 - tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da 
autoridade fazendária: 

da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou 
circunstâncias materiais; 

das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária 
principal ou crédito tributário correspondente. 

II - tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador 
da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de 
modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento. 

Art. 367. Enquanto perdurar o regime especial, os blocos de notas fiscais, os livros e 
tudo o mais que for destinado ao registro de operações, tributáveis ou não, será visado pelas 
Autoridades Fiscais incumbidas da aplicação do regime especial, antes de serem utilizados pelos 
contribuintes. 

Art. 368. O Secretário, responsável pela área fazendária, poderá baixar instruções 
complementares que se fizerem necessárias sobre a modalidade da ação fiscal e a rotina de trabalho 
indicadas em cada caso, na aplicação do regime especial. 

CAPÍTULO II 
PENALIDADES FUNCIONAIS 

Art. 369. Serão punidos com multa equivalente, até o m'x o, de 15 (quinze) dias do 
respectivo vencimento, os funcionários que: 

	

Luci 	
d 4zevedo Leite 

112 

	

Gu 	de Mica,.. 
Presidente  c M S PA 



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia 
Estado do Rio de Janeiro 

oo MESA DIRETORA 

1 - sendo de sua atribuição, se negarem a prestar assistência ao contribuinte, quando por 
este solicitada; 

II - por negligência ou má fé, lavrarem autos e termos de fiscalização sem obediência 
aos requisitos legais, de forma a lhes acarretar nulidades; 

III - tendo conhecimento de irregularidades que impliquem sanções penais, deixarem de 
aplicar ou comunicar o procedimento cabível. 

Art. 370. A penalidade será imposta pelo Prefeito, mediante representação da autoridade 
fazendária a que estiver subordinado o servidor. 

Art. 371. O pagamento de multa decorrente de aplicação de penalidade funcional, 
devidamente documentada e instruída, em processo administrativo, inclusive com defesa 
apresentada pelo servidor, somente se tornará exigível depois de transitada em julgado a 

decisão que a impôs. 

CAPÍTULO III 
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA 

Seção 1 
Crimes Praticados por Particulares 

Art. 372. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou 
qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: 

1 - omitir informações, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação 

de qualquer natureza, em documentos ou livro exigido pela lei fiscal; 
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, ou qualquer outro documento 

relativo à operação tributável; 

IV - elaborar, distribuir, fornecer ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou 
inexato; 

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento 
equivalente, relativa à prestação de ensino, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo 
com a legislação; 

VI - emitir fatura, duplicata ou nota fiscal de serviço que não corresponda, em quantidade 
ou qualidade, ao serviço, prestado. 

Art. 373. Constitui crime da mesma natureza: 
1 - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar 

outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo; 
II - deixar de recolher, no prazo legal valor de tributo, Uescontado ou cobrado, na 

qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deverá recolher aos c ofres públicos; 
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III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiado, qualquer 
percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto como incentivo fiscal; 

IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal; 
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permite ao sujeito 

passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, 
fornecida à fazenda pública municipal. 

Seção II 
Crimes Praticados por Funcionários Públicos 

Art. 374. Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no 
código penal: 

1 - extraviar livro fiscal, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha a guarda 
em razão da função; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento 
indevido ou inexato de tributo; 

II - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda 
que fora da função ou antes e iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou 
aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo, ou cobrá-los 
parcialmente; 

III - patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração 
fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público; 

IV - exigir tributo que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na 
cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. 

Seção III 
Obrigações Gerais 

Art. 375. Extingue-se a publicidade dos crimes quando o agente promover o pagamento do 
tributo, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. 

Art. 376. Os crimes previstos neste capítulo são de ação penal pública, aplicando-se-
lhes o disposto no Art. 100 do Código Penal. 

Art. 377. Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos crimes 
descritos neste capítulo, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, bem 
como indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. 

TÍTULO VIII 
PROCESSO FISCAL 

CAPÍTULO 1 
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PROCEDIMENTO FISCAL 

Art. 378. O procedimento fiscal compreende o conjunto dos seguintes atos e 
formalidades: 

1—atos; 
apreensão; 
arbitramento; 
diligência; 
estimativa; 
homologação; 

O inspeção; 
interdição; 
levantamento; 
plantão; 
representação; 

II- formalidades: 
Auto de Apreensão - APRE; 
Auto de Infração e Termo de Intimação - AITI; 
Auto de Interdição - INTE; 
Relatório de Fiscalização - REFI; 
Termo de Diligência Fiscal - TEDI; 
Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF; 
Termo de Inspeção Fiscal - TIFI; 
Termo de Sujeição a Regime Especial de Fiscalização —TREF; 
Termo de Intimação - TI; 
Termo de Verificação Fiscal - TVF. 

Art. 379. O procedimento fiscal considera-se iniciado, com a finalidade de excluir a 
espontaneidade da iniciativa do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, com a lavratura: 

1 - do Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF ou do Termo de Intimação - TI, para 
apresentar documentos fiscais ou não fiscais, de interesse da Fazenda Pública Municipal; 

II - do Auto de Apreensão - APRE, do Auto de Infração e Termo de Intimação - AITI e 
do Auto de Interdição - 1NTE; 

III - do Termo de Diligência Fiscal - TEDI, do Termo de Inspeção Fiscal - TIFI e do 
Termo de Sujeição a Regime Especial de Fiscalização - TREF, desde que caracterize o início do 
procedimento para apuração de infração fiscal, de conhecimento prévio do contribuinte. 

Seção 1 
Apreensão 

Art. 380. A Autoridade Fiscal apreenderá bens e documentos, inclusive objetos e 
mercadorias, móveis ou não, livros, notas e quaisquer outros papéis, fiscais ou não-fiscais, 
desde que constituem prova material de infração à legislação tributária. 
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Parágrafo único. Havendo prova, ou fundada suspeita, de que os bens e documentos se 
encontram em residência particular ou lugar utilizando como moradia, serão promovidas a busca e 
apreensão judiciais, sem prejuízo de medidas necessárias para evitar a remoção clandestina. 

Art. 381. Os documentos apreendidos poderão, a requerimento do autuado, ser-lhe 
devolvidos, ficando no processo cópia do inteiro teor ou da parte que deva fazer prova, caso o 
original não seja indispensável a esse fim. 

Art. 382. As coisas apreendidas serão restituídas, a requerimento, mediante depósito 
das quantias exigíveis, cuja importância será arbitrada pela autoridade competente, ficando retidas, 
até decisão final, os espécimes necessários à prova. 

Parágrafo único. As quantias exigíveis serão arbitradas, levando-se em conta os custos da 
apreensão, transporte e depósito. 

Art. 383. Se o autuado não provar o preenchimento das exigências legais para liberação 
dos bens apreendidos, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da apreensão, serão os 
bens levados a hasta pública ou leilão. 

§ 1.0 Quando a apreensão recair em bens de fácil deterioração, a hasta pública poderá 
realizar-se a partir do próprio dia da apreensão. 

§ 2.°  Apurando-se, na venda, importância superior aos tributos, multas, acréscimos e 
demais custos resultantes da apreensão e da realização da hasta pública ou leilão, será o autuado 
notificado, no prazo de 5 (cinco) dias, para receber o excedente, se já não houver comparecido 
para fazê-lo. 

§ 3.°  Prescreve em 1 (um) mês o direito de retirar o saldo dos bens levados a hasta 
pública ou leilão. 

§ 4•0 Decorrido o prazo prescricional, o saldo será convertido em renda eventual. 

Art. 384. Não havendo licitante, os bens apreendidos de fácil deterioração ou de 
diminuto valor serão destinados, pelo Prefeito, a instituições de caridade. 

Parágrafo único. Aos demais bens, após 60 (sessenta) dias, a administração dará 
destino que julgar conveniente. 

Art. 385. A hasta pública ou leilão serão anunciados com antecedência de 10 (dez) dias, 
através de edital afixado em lugar público e veiculado no órgão oficial e, se conveniente, em 
jornal de grande circulação. 

Parágrafo único. Os bens levados a hasta pública ou leilão serão escriturados em livros 
próprios, mencionando-se as suas identificações, avaliações e os preços de arrematação. 

Seção II 
Arbitramento 

Art. 386. A Autoridade Fiscal arbitrará, sem prejuízo das penalidades cabíveis, a base 
de cálculo, quando: 

1 - quanto ao ISSQN: 
a) não puder ser conhecido o valor efetivo do preço do serviç ou da venda, inclusive nos 

casos de perda, extravio ou inutilização de documentos fiscais; 
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os registros fiscais ou contábeis, bem como as declarações ou documentos exibidos 
pelo sujeito passivo ou pelo terceiro obrigado, por serem insuficientes, omissos, inverossímeis 
ou falsos, não merecerem fé; 

o contribuinte ou responsável, após regularmente intimado, recusar-se a exibir à 
fiscalização os elementos necessários à comprovação do valor dos serviços prestados; 

existirem atos qualificados em lei como crimes ou contravenções, mesmo sem essa 
qualificação, forem praticados com dolo, fraude ou simulação, atos esses evidenciados pelo 
exame de declarações ou documentos fiscais ou contábeis exibidos pelo contribuinte, ou por 
qualquer outro meio direto ou indireto de verificação; 

ocorrer prática de subfaturamento ou contratação de serviços por valores abaixo dos 
preços de mercado; 

houver flagrante insuficiência de imposto pago em face do volume dos serviços 
prestados; 

tiver serviços prestados sem a determinação do preço ou, reiteradamente, a título de 
cortesia. 

for apurado o exercício de qualquer atividade que constitua fato gerador do imposto, 
sem se encontrar o sujeito passivo devidamente inscrito no Cadastro Mobiliário. 

II— quanto ao IPTU: 
a coleta de dados necessários à fixação do valor venal do imóvel for impedida ou 

dificultada pelo contribuinte; 
os imóveis se encontrarem fechados e os proprietários não forem encontrados. 

III - quanto ao ITBI, não concordar com o valor declarado pelo sujeito passivo. 

Art. 387. O arbitramento será elaborado tomando-se como base: 
1 - relativamente ao ISSQN: 

o valor da matéria-prima, insumo, combustível, energia elétrica e outros materiais 
consumidos e aplicados na execução dos serviços; 

ordenados, salários, retiradas pró-labore, honorários, comissões e gratificações de 
empregados, sócios, titulares ou prepostos; 

aluguéis pagos ou, na falta destes, o valor equivalente para idênticas situações; 
o montante das despesas com luz, água, esgoto e telefone; 
impostos, taxas, contribuições e encargos em geral; 
outras despesas mensais obrigatórias. 

II - relativamente ao IPTU e ao ITBI: o valor obtido adotando como parâmetro os 
imóveis de características e dimensões semelhantes, situados na mesma quadra ou região em que se 
localizar o imóvel cujo valor venal ou transferência estiver sendo arbitrados. 

Parágrafo único. O montante apurado será acrescido de 30% (trinta por cento), a título 
de lucro ou vantagem remuneratória a cargo do contribuinte, em relação ao ISSQN. 

Art. 388. Na impossibilidade de se efetuar o arbitramento pela forma estabelecida, no 
caso do ISSQN, apurar-se-á o preço do serviço, levando-se em conta: 

1 - os recolhimentos efetuados em períodos idênticos por outros contribuintes que 
exerçam a mesma atividade em condições semelhantes; 

II - o preço corrente dos serviços, à época a que se referir o levantamento; 
III - os fatores inerentes e situações peculiares ao ramo de negócio ou atividades, 

considerados especialmente os que permitam uma avaliação do prová el movimento tributável. 
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Art. 389. O arbitramento: 
1 - referir-se-á, exclusivamente, aos fatos atinentes ao período em que se verificarem as 

ocorrências; 
II - deduzirá os pagamentos efetuados no período; 
III - será fixado mediante relatório da Autoridade Fiscal, homologado pela chefia 

imediata; 
IV - com os acréscimos legais, será exigido através de Auto de Infração e Termo de 

Intimação - AITI; 
V - cessará os seus efeitos, quando o contribuinte, de forma satisfatória, a critério do 

fisco, sanar as irregularidades que deram origem ao procedimento. 

Seção III 
Diligência 

Art. 390. A Autoridade Fiscal realizará diligência, com o intuito de: 
1 - apurar fatos geradores, incidências, contribuintes, responsáveis, bases de cálculo, 

alíquotas e lançamentos de tributos municipais; 
II - fiscalizar o cumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias; 
III - aplicar sanções por infração de dispositivos legais. 

Seção IV 
Estimativa 

Art. 391. A Autoridade Fiscal estimará de ofício ou mediante requerimento do 
contribuinte, a base de cálculo do ISSQN, quando se tratar de: 

1 - atividade exercida em caráter provisório; 
II - sujeito passivo de rudimentar organização; 
III - contribuinte ou grupo de contribuintes cuja espécie, modalidade ou volume de 

negócios aconselhem tratamento fiscal específico; 
IV - sujeito passivo que não tenha condições de emitir documentos fiscais ou deixe, 

sistematicamente, de cumprir obrigações tributárias, acessórias ou principais ou não possua 
escrituração contábil, que, tacitamente, não poderá resultar em pagamento de ISSQN inferior a 2 
(duas) UFMs. 

Parágrafo único. Atividade exercida em caráter provisório é aquela cujo exercício é de 
natureza temporária e está vinculada a fatores ou acontecimentos ocasionais ou excepcionais. 

Art. 392. A estimativa será apurada tomando-se como base: 
1 - o preço corrente do serviço, na praça; 
II - o tempo de duração e a natureza específica da atividade; 
III - o valor das despesas gerais do contribuinte, durante o período considerado. 

Art. 393. O regime de estimativa: 
1 - será fixado por relatório da Autoridade Fiscal, homologado pela chefia imediata, e 

deferido por um período de até 12 (doze) meses; 
II - terá a base de cálculo expressa em U.F.M; 
III - a critério do Secretário, responsável pela área fazendária, jjoderá, a qualquer tempo, 

se suspenso, revisto ou cancelado. 
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IV - dispensa o uso de livros e notas fiscais, por parte do contribuinte. 
V - por solicitação do sujeito passivo e a critério do fisco, poderá ser encerrado, ficando 

o contribuinte, neste caso, subordinado à utilização dos documentos fiscais exigidos. 

Art. 394. O contribuinte que não concordar com a base de cálculo estimada, poderá 
apresentar reclamação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência do relatório 
homologado. 

Parágrafo único. No caso específico de atividade exercido em caráter provisório, a 
ciência da estimativa se dará através de Termo de Intimação. 

Art. 395. A reclamação não terá efeito suspensivo e mencionará, obrigatoriamente, o 
valor que o interessado reputar justo, assim como os elementos para a sua aferição. 

Parágrafo único. Julgada procedente a reclamação, total ou parcialmente, a diferença 
recolhida na pendência da decisão será compensada nos recolhimentos futuros. 

Seção V 
Homologação 

Art. 396. A Autoridade Fiscal, tomando conhecimento da atividade exercida pelo 
contribuinte, analisando a antecipação de recolhimentos sem prévio exame do sujeito ativo, 
homologará ou não os autolançamentos ou lançamentos espontâneos atribuídos ao sujeito 

passivo. 
§ 1.0 O pagamento antecipado pelo contribuinte extingue o crédito, sob condição 

resolutória da ulterior homologação do lançamento. 
§ 2.0  Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, 

praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito. 
§ 3.0  Tais atos serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido e, 

sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação. 
§ 4•0 O prazo da homologação será de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato 

gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública Municipal se tenha pronunciado, 
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada 

a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

Seção VI 
Inspeção 

Art. 397. A Autoridade Fiscal, auxiliada por força policial, inspecionará o sujeito 
passivo que: 

1 - apresentar indício de omissão de receita; 
II - tiver praticado sonegação fiscal; 
III - houver cometido crime contra a ordem tributária; 
IV - opuser ou criar obstáculo à realização de diligência ou plantão fiscal. 

Art. 398. A Autoridade Fiscal, auxiliada por força polic ai, examinará e apreenderá 
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeito comerciais ou fiscais dos 
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comerciantes, industriais, produtores e prestadores de serviço, que constituam prova material de 
indício de omissão de receita, sonegação fiscal ou crime contra a ordem tributária. 

Seção VII 
Interdição 

Art. 399. A Autoridade Fiscal, auxiliada por força policial, interditará o local onde será 
exercida atividade em caráter provisório, sem que o contribuinte tenha efetuado o pagamento 
antecipado do imposto estimado. 

Parágrafo único. A liberação para o exercício da atividade somente ocorrerá após sanada, 
na sua plenitude, a irregularidade cometida. 

Seção VIII 
Levantamento 

Art. 400. A Autoridade Fiscal levantará dados do sujeito passivo, com o intuito de: 
1 - elaborar arbitramento; 
II - apurar estimativa; 
II - proceder homologação. 

Seção IX 
Plantão 

Art. 401. A Autoridade Fiscal, mediante plantão, adotará a apuração ou verificação 
diária no próprio local da atividade, durante determinado período, quando: 

1 - houver dúvida sobre a exatidão do que será levantado ou for declarado para os efeitos 
dos tributos municipais; 

II - o contribuinte estiver sujeito a regime especial de fiscalização. 

Seção X 
Representação 

Art. 402. A Autoridade Fiscal ou qualquer pessoa, quando não competente para lavrar 
Auto e Termo de Fiscalização, poderá representar contra toda ação ou omissão contrária às 
disposições da Legislação Tributária ou de outras leis ou regulamentos fiscais. 

Art. 403. A representação: 
1 - far-se-á em petição assinada e discriminará, em letra legível, o nome, a profissão e o 

endereço de seu autor; 
II - deverá estar acompanhada de provas ou indicará os elementos desta e mencionará os 

meios ou as circunstâncias em razão das quais se tomou conhecida a infração; 
III - não será admitida quando o autor tenha sido sócio, diretor, preposto ou empregado do 

contribuinte, quando relativa a fatos anteriores à data em que tenhai perdido essa qualidade; 
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IV - deverá ser recebida pelo Secretário, responsável pela área fazendária, 	que 
determinará imediatamente a diligência ou inspeção para verificar a veracidade e, conforme 
couber, intimará ou autuará o infrator ou a arquivará se demonstrada a sua improcedência. 

Seção XI 
Autos e Termos de Fiscalização 

Art. 404. Quanto aos Autos e Termos de Fiscalização; 
1 - serão impressos e numerados, de forma destacável, em 03 (três) vias: 

tipograficamente em talonário próprio; 
ou eletronicamente em formulário contínuo. 

II - conterão, entre outros, os seguintes elementos: 
a) a qualificação do contribuinte: 

nome ou razão social; 
domicílio tributário; 
atividade econômica; 
número de inscrição no cadastro, se o tiver. 

b) o momento da lavratura: 
b. 1) local; 
b.2) data; 
b.3)hora. 
c) a formalização do procedimento: 

nome e assinatura da Autoridade incumbida da ação fiscal e do responsável, 
representante ou preposto do sujeito passivo; 

enumeração de quaisquer fatos e circunstâncias que possam esclarecer a ocorrência. 
III - sempre que couber, farão referência aos documentos de fiscalização, direta ou 

indiretamente, relacionados com o procedimento adotado; 
IV - se o responsável, representante ou seu preposto, não puder ou não quiser assiná-los, 

far-se-á menção dessa circunstância; 
V - a assinatura não constitui formalidade essencial às suas validades, não implica 

confissão ou concordância, nem a recusa determinará ou agravará a pena; 
VI - as omissões ou incorreções não acarretarão nulidades, desde que do procedimento 

constem elementos necessários e suficientes para a identificação dos fatos; 
VII - nos casos específicos do Auto de Infração e Termo de Intimação - AITI e do Auto 

de Apreensão - APRE, é condição necessária e suficiente para inocorrência ou nulidade, a 
determinação da infração e do infrator. 

VIII - serão lavrados, cumulativamente, quando couber, por Autoridade Fiscal, com 
precisão e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras: 

pessoalmente, sempre que possível, mediante entrega de cópia ao contribuinte 
responsável, seu representante ou preposto, contra recibo datado no original ou, no caso de 
recusa, certificado pelo Agente encarregado do procedimento; 

por carta, acompanhada de cópia e com aviso de recebimento (AR) datado e firmado 
pelo destinatário ou alguém de seu domicílio; 

por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, quando resul arem improfícuos os meios 
referidos nas alíneas ua?  e "b" deste inciso, ou for desconheci o o domicílio tributário do 
contribuinte. 
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pessoalmente, na data do recibo ou da certificação; 
por carta, na data de recepção do comprovante de entrega, e se esta for omitida, 30 

(trinta) dias após a data de entrega da carta no correio; 
por edital, no termo da prova indicada, contado este da data de afixação ou de 

publicação. 
X - uma vez lavrados, terá a Autoridade Fiscal o prazo, obrigatório e improrrogável, de 

48 (quarenta e oito) horas, para entregá-lo a registro. 

Art. 405. É o instrumento legal utilizado pela Autoridade Fiscal com o objetivo de 
formalizar: 

1 - o Auto de Apreensão - APRE: a apreensão de bens e documentos; 
II - o Auto de Infração e Termo de Intimação - AITI: a penalização pela violação, 

voluntária ou não, de normas estabelecidas na legislação tributária; 
III - o Auto de Interdição - INTE: a interdição de atividade provisória inadimplente com a 

Fazenda Pública Municipal; 
IV - o Relatório de Fiscalização - REFI: a realização de plantão e o levantamento efetuado 

em arbitramento, estimativa e homologação; 
V 	o Termo de Diligência Fiscal - TEDI: a realização de diligência; 
VI— o Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF: o início de levantamento homologatório; 
VII - o Termo de Inspeção Fiscal - TIFI: a realização de inspeção; 
VIII - o Termo de Sujeição a Regime Especial de Fiscalização - TREF: o regime especial 

de fiscalização; 
IX - o Termo de Intimação - TI: a solicitação de documento, informação, 

esclarecimento, e a ciência de decisões fiscais; 
X - o Termo de Verificação Fiscal - TVF: o término de levantamento homologatório. 

Art. 406. As formalidades do procedimento fiscal conterão, ainda, relativamente ao: 
1— Auto de Apreensão - APRE: 

a relação de bens e documentos apreendidos; 
a indicação do lugar onde ficarão depositados; 
a assinatura do depositário, o qual será designado pelo autuante, podendo a 

designação recair no próprio detentor, se for idôneo, a juízo do fisco; 
a citação expressa do dispositivo legal violado; 

II - Auto de Infração e Termo de Intimação - AITI: 
a descrição do fato que ocasionar a infração; 
a citação expressa do dispositivo legal que constitui a violação e comina a sanção; 
a comunicação para pagar o tributo e a multa devidos, ou apresentar defesa e provas, no 

prazo previsto. 
III - Auto de Interdição - INTE: 

a descrição do fato que ocasionar a interdição; 
a citação expressa do dispositivo legal que constitui a infração e comina a sanção; 
a ciência da condição necessária para a liberação do exercício da atividade interditada. 

IV - Relatório de Fiscalização - REFI: 
a descrição, circunstanciada, de atos e fatos ocorridos no plantão e presentes no 

levantamento para elaboração de arbitramento, apurarão de esti ativa e homologação de 
lançamento. 

ugtí 

 b) a citação expressa da matéria tributável; 
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V - Termo de Diligência Fiscal - TEDI: 
a descrição, circunstanciada, de atos e fatos ocorridos na verificação; 
a citação expressa do objetivo da diligência; 

VI - Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF: 
a data de início do levantamento homologatório; 
o período a ser fiscalizado; 
a relação de documentos solicitados; 
o prazo para o término do levantamento e devolução dos documentos. 

VII - Termo de Inspeção Fiscal - TIFI: 
a descrição do fato que ocasionar a inspeção; 
a citação expressa do dispositivo legal que constitui a infração e comina a sanção; 

VIII - Termo de Sujeição a Regime Especial de Fiscalização - TREF: 
a descrição do fato que ocasionar o regime; 
a citação expressa do dispositivo legal que constitui a infração e comina a sanção; 
as prescrições fiscais a serem cumpridas pelo contribuinte; 
o prazo de duração do regime. 

IX - Termo de Intimação - TI: 
a relação de documentos solicitados; 
a modalidade de informação pedida e/ou o tipo de esclarecimento a ser prestado e/ou a 

decisão fiscal cientificada; 
a fundamentação legal; 
a indicação da penalidade cabível, em caso de descumprimento; 
o prazo para atendimento do objeto da intimação. 

X - Termo de Verificação Fiscal - TVF: 
a descrição, circunstanciada, de atos e fatos ocorridos no plantão e presentes no 

levantamento para elaboração de arbitramento, apurarão de estimativa e homologação de 
lançamento. 

a citação expressa da matéria tributável. 

CAPÍTULO II 
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

Seção 1 
Disposições Preliminares 

Art. 407. O Processo Administrativo Tributário será: 
1 - regido pelas disposições desta Lei; 
II - iniciado por petição da parte interessada ou de oficio, pela Autoridade Fiscal; 
III - aquele que versar sobre interpretação ou aplicação de legislação tributária. 

Seção II 
Postulantes 

Art. 408. O contribuinte poderá postular pessoalmente ou pr representante regularmente 
habilitado ou, ainda, mediante mandato expresso, por interméÃosto  de representante. 
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Art. 409. Os órgãos de classe poderão representar interesses gerais da respectiva 
categoria econômica ou profissional. 

Seção III 
Prazos 

Art. 410. Os prazos: 
1 - são contínuos e peremptórios, excluindo-se, em sua contagem, o dia do inicio e 

incluindo-se o do vencimento; 
II - só se iniciam ou se vencem em dia de expediente normal do órgão em que corra o 

processo ou em que deva ser praticado o ato; 
III - serão de 30 (trinta) dias para: 

apresentação de defesa; 
elaboração de contestação; 
pronunciamento e cumprimento de despacho e decisão; 
resposta à consulta; 
interposição de recurso voluntário; 

IV - serão de 15 (quinze) dias para conclusão de diligência e esclarecimento; 
V - serão de 10 (dez) dias para: 

interposição de recurso de oficio ou de revista; 
pedido de reconsideração. 

VI - não estando fixados, serão 30 (trinta) dias para a prática de ato a cargo do 
interessado; 

VII - contar-se-ão: 
de defesa, a partir da notificação de lançamento de tributo ou ato administrativo dele 

decorrente ou da lavratura do Auto de Infração e Termo de Intimação; 
de contestação, diligência, consulta, despacho e decisão, a partir do recebimento do 

processo; 
e) de recurso, pedido de reconsideração e cumprimento de despacho e decisão, a partir da 

ciência da decisão ou publicação do acórdão. 
VIII - fixados, suspendem-se a partir da data em que for determinada qualquer diligência, 

recomeçando a fluir no dia em que o processo retomar. 

Seção IV 
Petição 

Art. 411. Apetição: 
1 - será feita através de requerimento contendo as seguintes indicações: 

nome ou razão social do sujeito passivo; 
número de inscrição no Cadastro Fiscal; 
domicílio tributário; 
a pretensão e seus fundamentos, assim como declaração do montante que for resultado 

devido, quando a dúvida ou o litígio versar sobre valor; 
as diligências pretendidas expostos os motivos que as jus ifiquem. 

i 
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II - será indeferida quando manifestamente inepta ou a parte for ilegítima, ficando, 
entretanto, vedado à repartição recusar o seu recebimento; 

III - não poderá reunir matéria referente a tributos diversos, bem como impugnação ou 
recurso relativo a mais de um lançamento, decisão, Sujeito Passivo ou Auto de Infração e Termo 
de Intimação. 

Seção V 
Instauração 

Art. 412. O Processo Administrativo Tributário será instaurado por: 
1 - petição do contribuinte, responsável ou seu preposto, reclamando contra lançamento 

de tributo ou ato administrativo dele decorrente; 
II - Auto de Infração e Termo de Intimação. 

Parágrafo Único - A instauração do Processo Administrativo Tributário, reclamando 
contra lançamento de tributos ou ato administrativo dele decorente, apenas será aceito mediante 
depósito prévio de 50 % (ciqüenta por cento) do valor reclamado. 

Art. 413. O servidor que instaurar o processo: 
1 - receberá a documentação; 
II - certificará a data de recebimento; 
III - numerará e rubricará as folhas dos autos; 
IV - o encaminhará para a devida instrução. 

Seção VI 
Instrução 

Art. 414. A autoridade que instruir o processo: 
1 - solicitará informações e pareceres; 
II - deferirá ou indeferirá provas requeridas; 
III - numerará e rubricará as folhas apensadas; 
IV - mandará cientificar os interessados, quando for o caso; 
V - abrirá prazo para recurso. 

Seção VII 
Nulidades 

Art. 415. São nulos: 
1 - os Atos Fiscais praticados e os Autos e Termos de Fiscalização lavrados por pessoa 

que não seja Autoridade Fiscal; 
II - os atos executados e as decisões proferidas por autoridade incompetente, não 

fundamentados ou que impliquem pretensão ou prejuízo do direito de defesa. 
Parágrafo único. A nulidade do ato não alcança os atos posteriores, salvo quando dele 

decorram ou dependam. 	 11  
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Art. 416. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato, ou 
julgar a sua legitimidade. 

Parágrafo único. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e 
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou à solução do processo. 

Seção VIII 
Disposições Diversas 

Art. 417. O processo será organizado em ordem cronológica e terá suas folhas numeradas 
e rubricadas. 

Art. 418. É facultado do Sujeito Passivo ou a quem o represente, sempre que necessário, 
ter vista dos processos em que for parte. 

Art. 419. Os documentos apresentados pela parte poderão ser restituídos, em qualquer 
fase do processo, desde que não haja prejuízo para a solução deste, exigindo-se a substituição 
por cópias autenticadas. 

Art. 420. Pode o interessado, em quaisquer fase do processo em que seja parte, pedir 
certidão das pecas relativas aos atos decisórios, utilizando-se, sempre que possível, de sistemas 
reprográficos, com autenticação por funcionário habilitado. 

§ 1.0 Da certidão constará, expressamente, se a decisão transitou ou não em julgado na 
via administrativa. 

§ 2.°  Só será dada Certidão de atos opinativos quando os mesmos forem indicados 
expressamente, nos atos decisórios, como seu fundamento. 

§ 3.°  Quando a finalidade da Certidão for instruir processo judicial, mencionar-se-á o 
direito em questão e fornecer-se-ão dados suficientes para identificar a ação. 

Art. 421. Os interessados podem apresentar suas petições e os documentos que os 
instruírem em duas vias, a fim de que a segunda lhes seja devolvida devidamente autenticada pela 
repartição, valendo como prova de entrega. 

CAPÍTULO III 
PROCESSO CONTENCIOSO FISCAL 

Seção 1 
Litígio Tributário 

Art. 422. O litígio tributário considera-se instaurado com a apresentação, pelo postulante, 
de impugnação de exigência. 

Parágrafo único. O pagamento de Auto de Infração e Termo de Intimação ou o pedido de 
parcelamento importa reconhecimento da dívida, pondo fim ao litígio. 

Seção II 
Defesa 
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Art. 423. A defesa que versar sobre parte da exigência implicará pagamento da parte não-
impugnada. 

Parágrafo único. Não sendo efetuado o pagamento, no prazo estabelecido, da parte não-
impugnada, será promovida a sua cobrança, devendo, para tanto, ser instaurado outro processo 
com elementos indispensáveis à sua instrução. 

Seção III 
Contestação 

Art. 424. Apresentada a defesa, o processo será encaminhado à Autoridade Fiscal, 
responsável pelo procedimento, ou seu substituto, para que ofereça contestação. 

§ 1.0 Na contestação, a Autoridade Fiscal alegará a matéria que entender útil, indicando 
ou requerendo as provas que pretende produzir, juntando desde logo as que constarem do 
documento. 

§ 2.°  Não se admitirá prova fundada em depoimento pessoal de funcionário municipal ou 
representante da Fazenda Pública Municipal. 

Seção IV 
Competência 

Art. 425. São competentes para julgar na esfera administrativa: 
1 - em primeira instância, o Responsável pela Fazenda Pública Municipal; 
II - em segunda instância, o Conselho Municipal de Contribuintes. 

Seção V 
Julgamento em Primeira Instância 

Art. 426. Elaborada a contestação, o processo será remetido ao Responsável pela Fazenda 
Pública Municipal. 

Art. 427. A autoridade julgadora não ficará adstrita às alegações das partes, devendo 
julgar de acordo com sua convicção, em face das provas produzidas no processo. 

Art. 428. Se entender necessárias, o Responsável pela Fazenda Pública Municipal 
determinará, de oficio ou a requerimento do sujeito passivo, a realização de diligências, inclusive 
perícias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. 

Parágrafo único. O sujeito passivo apresentará os pontos de discordância e as razões e 
provas que tiver e indicará, no caso de perícia, o nome e endereço de seu perito. 

Art. 429. Se deferido o pedido de perícia a autoridade julgadora de primeira instância 
designará servidor para, como perito da fazenda, proceder, juntamente com o perito do sujeito 
passivo, ao exame do requerido. 

§ 1.0 Se as conclusões dos peritos forem divergentes, prevalecerá a que coincidir com o 
exame impugnado. 

§ 2.' Não havendo coincidência, a autoridade 
desempatar. 
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Art. 430. Será reaberto prazo para impugnação se, da realização de diligência, resultar 
alteração da exigência inicial. 

§ 1.0 Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, será declarada a revelia da 
autoridade julgadora, permanecendo o processo na repartição pelo prazo de 30 (trinta) dias para 
cobrança amigável do crédito tributário e fiscal. 

§ 2.°  Esgotado o prazo de cobrança amigável, sem que tenha sido pago o crédito tributário 
e fiscal, a autoridade julgadora encaminhará o processo à Dívida Ativa da Fazenda Pública 
Municipal para promover a cobrança executiva. 

Art. 431. A decisão: 
1 - será redigida com simplicidade e clareza; 
II - conterá relatório que mencionará os elementos e Atos informadores, introdutórios e 

probatórios do processo de forma resumida; 
III - arrolará os fundamentos de fato e de direito da decisão; 
IV - indicará os dispositivos legais aplicados; 
V - apresentará o total do débito, discriminando o tributo devido e as penalidades; 
VI - concluirá pela procedência ou improcedência do Auto de Infração e Termo de 

Intimação ou da reclamação contra lançamento ou de Ato Administrativo dele decorrente, 
definindo expressamente os seus efeitos; 

VII - Será comunicada ao contribuinte mediante lavratura de Termo de Intimação; 
VIII - de primeira instância não está sujeita a recurso extraordinário e a recurso especial; 
IX - não sendo proferida, no prazo estabelecido, nem convertido o julgamento em 

diligência, poderá a parte interpor recurso voluntário como se fora julgado procedente o Auto de 
Infração e Termo de Intimação ou improcedente a reclamação contra lançamento ou Ato 
Administrativo dele decorrente, cessando, com a interposição do recurso, a jurisdição da 
autoridade julgadora de primeira instância. 

Art. 432. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou os erros de cálculo 
existentes na decisão poderão ser corrigidos de oficio ou a requerimento do interessado. 

Seção VI 
Recurso Voluntário para a Segunda Instância 

Art. 433. Da decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, caberá recurso 
voluntário para o Conselho Municipal de Contribuintes. 

Art. 434. O recurso voluntário: 
1 - será interposto no órgão que julgou o processo em primeira instância; 
II - poderá conter prova documental, quando contrária ou não apresentada na primeira 

instância; 
Seção VII 

Recurso de Ofício para a Segunda Instância 

Art. 435. Da decisão de primeira instância favorável, no todo ou em parte, ao sujeito 
passivo, caberá recurso de oficio para o Conselho Municipal de Contribuikltes. 

Art. 436. O recurso de ofício: 
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1 - será interposto, obrigatoriamente, pela autoridade julgadora, mediante simples 
despacho de encaminhamento, no ato da decisão de primeira instância; 

II - não sendo interposto, deverá o Conselho Municipal de Contribuintes requisitar o 
processo. 

Seção VIII 
Julgamento em Segunda Instância 

Art. 437. Interposto o recurso, voluntário ou de oficio, o processo será encaminhado ao 
Conselho Municipal de Contribuintes para proferir a decisão. 

§ 1.0 Quando o processo não se encontrar devidamente instruído, poderá ser convertido 
em diligência para se determinar novas provas. 

§ 2.°  Enquanto o processo estiver em diligência, poderá o recorrente juntar documentos 
ou acompanhar as provas determinadas. 

Art. 438. O processo que não for relatado ou devolvido, no prazo estabelecido, com 
voto escrito do relator, poderá ser avocado pelo Presidente do Conselho, que o incluirá em pauta 
de julgamento, dentro do prazo de 10 (dez) dias. 

Art. 439. O autuante, o autuado e o reclamante, poderão representar-se no Conselho 
Municipal de Contribuintes, sendo-lhes facultado o uso da palavra, por 10 (dez) minutos, após o 
resumo do processo feito pelo relator. 

Art. 440. O Conselho não poderá decidir por eqüidade, quando o acórdão resultar na 
dispensa do pagamento de tributo devido. 

Parágrafo único. A decisão por eqüidade será admitida somente quando, atendendo às 
características pessoais ou materiais da espécie julgada, for restrita à dispensa total ou parcial de 
penalidades pecuniárias, nos casos em que não houver dolo, fraude ou simulação. 

Art. 441. A decisão referente a processo julgado pelo Conselho Municipal de 
Contribuintes receberá a forma de Acórdão, cuja conclusão será publicada no Diário Oficial do 
Município, com ementa sumariando a decisão. 

Parágrafo único. O sujeito passivo será cientificado da decisão do Conselho através da 
publicação de Acórdão. 

Seção IX 
Eficácia da Decisão Fiscal 

Art. 442. Encerra-se o litígio tributário com: 
1 - a decisão definitiva; 
II - a desistência de impugnação ou de recurso; 
III - a extinção do crédito; 
IV - qualquer ato que importe confissão da dívida ou reconhecimento da existência do 

crédito. 

Art. 443• É definitiva a decisão: 
1 - de primeira instância: 

À
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na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de 
oficio; 

esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto. 
II - de segunda instância. 

Seção X 
Execução da Decisão Fiscal 

Art. 444. A execução da decisão fiscal consistirá: 

1 - na lavratura de Termo de Intimação ao recorrente ou sujeito passivo para pagar a 
importância da condenação ou satisfazer a obrigação acessória; 

II - na imediata inscrição, como dívida ativa, para subseqüente cobrança por ação 
executiva, dos débitos constituídos, se não forem pagos nos prazos estabelecidos; 

III - na ciência do recorrente ou sujeito passivo para receber a importância recolhida 
indevidamente ou conhecer da decisão favorável que modificará o lançamento ou cancelará o 
Auto de Infração e Termo de Intimação. 

CAPÍTULO IV 
PROCESSO NORMATIVO 

Seção 1 
Consulta 

Art. 445. É assegurado ao sujeito passivo da obrigação tributária ou ao seu representante 
legal o direito de formular consulta sobre a interpretação e a aplicação da legislação tributária 
municipal, em relação a fato concreto do seu interesse. 

Parágrafo único. Também poderão formular consulta os órgãos da administração pública 
e as entidades representativas de categorias econômicas ou profissionais. 

Art. 446. A consulta: 
1 - deverá ser dirigida à Procuradoria da Fazenda Municipal; 
II - Constará obrigatoriamente: 

nome, denominação ou razão social do consulente; 
número de inscrição no Cadastro Fiscal; 
domicílio tributário do consulente; 
sistema de recolhimento do imposto, quando for o caso; 
se existe procedimento fiscal, iniciado ou concluído, e lavratura de Auto de Infração e 

Termo de Intimação; 
a descrição do fato objeto da consulta; 
se versa sobre hipótese em relação à qual já ocorreu o f4o gerador da obrigação 

tributária e, em caso positivo, a sua data. 
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III - formulada por procurador, deverá estar acompanhada do respectivo instrumento de 
mandato. 

IV - não produzirá qualquer efeito e será indeferida de plano, pela Procuradoria, quando: 
não observar os requisitos estabelecidos para a sua petição; 
formulada depois de iniciado procedimento fiscal contra o contribuinte ou lavrado Auto 

de Infração e Termo de Intimação, ou notificação de lançamento, cujos fundamentos se 
relacionem com a matéria consultada; 

manifestamente protelatória; 
o fato houver sido objeto de decisão anterior, ainda não modificada, proferida em 

consulta ou litígio em que tenha sido parte o consultante; 
a situação estiver disciplinada em ato normativo, publicado antes de sua apresentação, 

definida ou declarada em disposição literal de lei ou caracterizada como crime ou contravenção 
penal; 

não descrever, completa ou exatamente, a hipótese a que se referir, ou não contiver os 
elementos necessários à sua solução. 

IV - uma vez apresentada, produzirá os seguintes efeitos: 
suspende o curso do prazo para pagamento do tributo em relação ao fato consultado; 
impede, até o término do prazo fixado na resposta, o início de qualquer procedimento 

fiscal destinado à apuração de faltas relacionadas com a matéria. 
§ 1.0 A suspensão do prazo não produz efeitos relativamente ao tributo devido sobre as 

demais operações realizadas. 
§ 2.0  A consulta formulada sobre matéria relativa à obrigação tributária principal, 

apresentada após o prazo previsto para o pagamento do tributo a que se referir não elimina, se 
considerado este devido, a incidência dos acréscimos legais. 

Art. 447. A Procuradoria da Fazenda Municipal, órgão encarregado de responder a 
consulta, caberá: 

1 - solicitar a emissão de pareceres; 
II - baixar o processo em diligência; 
III - proferir a resposta. 

Art. 448. Da resposta: 

1 - caberá recurso, voluntário ou de oficio, ao Conselho Municipal de Contribuintes, 
quando a resposta for, respectivamente, contrária ou favorável ao sujeito passivo; 

II - do Conselho Municipal de Contribuintes, não caberá Recurso Extraordinário ou 
Especial. 

Art. 449. A resposta definitiva dada à consulta terá efeito normativo e será adotada em 
circular expedida pelo Secretário, responsável pela área fazendária. 

Art. 450. Considera-se definitiva a resposta proferida: 

1 - pela Procuradoria da Fazenda Municipal, quando não houver recurso; 
II - pelo Conselho Municipal de Contribuintes. 	
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Seção II 
Procedimento Normativo 

Art. 451. A interpretação e a aplicação da legislação Tributária serão definidas em 
instrução normativa a ser baixada pelo Secretário, responsável pela área fazendária. 

Art. 452. Os órgãos da administração fazendária, em caso de dúvida quanto à 
interpretação e à aplicação da legislação tributária, deverão solicitar a instrução normativa. 

Art. 453. As decisões de primeira instância observarão a jurisprudência do Conselho 
Municipal de Contribuintes estabelecida em Acórdão. 

LIVRO SEGUNDO 
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO 

TITULO 1 
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

CAPÍTULO 1 
NORMAS GERAIS 

Art. 454. A legislação tributária municipal compreende as Leis, os Decretos e as normas 
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos de competência municipal. 

Parágrafo único. São normas complementares das Leis e Decretos: 
1 - as portarias, as instruções, avisos, ordens de serviço e outros atos normativos 

expedidos pelas autoridades administrativas; 
II - as decisões dos órgãos componentes das instâncias administrativas; 
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas; 
IV - os convênios que o Município celebre com as entidades da administração direta ou 

indireta, da União, Estado ou Municípios. 

Art. 455. Somente a lei pode estabelecer: 
1 - a instituição, a extinção, a majoração, a redução, o fato gerador, a base de cálculo e a 

alíquota de tributos; 
II - a cominação, a dispensa ou a redução de penalidades ara as ações ou omissões 

contrárias a seus dispositivos; 	 1 i 
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Ill - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários e fiscais. 
§ 1.0 Constitui majoração ou redução de tributo a modificação de sua base de cálculo, 

que importe em tomá-lo mais ou menos oneroso. 
§ 2.0  Não constitui majoração de tributo a atualização monetária de sua base de cálculo. 

CAPÍTULO II 
VIGÊNCIA 

Art. 456. Entram em vigor: 
1 - na data da sua publicação, as portarias, as instruções, avisos, ordens de serviço e 

outros atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; 
II - 30 (trinta) dias após a data da sua publicação, as decisões dos órgãos componentes 

das instâncias administrativas; 
III - na data neles prevista, os convênios que o Município celebre com as entidades da 

administração direta ou indireta, da União, Estado, ou Municípios; 
IV - no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação, os 

dispositivos de lei que: 
instituem, majorem ou definem novas hipóteses de incidência de tributos; 
extinguem ou reduzem isenções, não concedidas por prazo certo e nem em função de 

determinadas condições, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte. 

CAPÍTULO III 
APLICAÇÃO 

Art. 457. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos 
pendentes. 

Parágrafo único. Fatos geradores pendentes são aqueles que se iniciaram, mas ainda não 
se completaram pela inexistência de todas as circunstâncias materiais necessárias e indispensáveis 
à produção de seus efeitos ou desde que se não tenham constituída a situação jurídica em que eles 
assentam. 

Art. 458. A lei aplica-se ao ato ou fato pretérito: 
1 - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída aplicação de 

penalidade à infração dos dispositivos interpretados; 
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: 

quando deixe de defini-lo como infração; 
quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, 

desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado falta de pagamento de tributo; 
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo do 

tributo; 
Parágrafo único. Lei interpretativa é aquela que interpreta outra, no sentido de esclarecer 

e suprir as suas obscuridades e ambigüidades, aclarando as suas dúvidas. 

CAPÍTULO IV 
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INTERPRETAÇÃO 

Art. 459. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a 
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada: 

1—a analogia; 
II - os princípios gerais de direito tributário; 
III - os princípios gerais de direito público; 
IV - a eqüidade. 
§ 1.0 O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em 

lei. 
§ 2.°  O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo 

devido. 

Art. 460. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 
1 - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 
II - outorga de isenção; 
III - dispensa do cumprimento de obrigações acessórias. 

Art. 461. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se 
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: 

I - à capitulação legal do fato; 
ii - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus 

efeitos; 
iii - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 
iv - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. 

TÍTULO II 
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 462. A obrigação tributária é principal ou acessória. 
§ 1.0 A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o 

pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela 
decorrente. 

§ 2.°  A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, 
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

§ 3.°  A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em 
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. 

CAPÍTULO H  
FATO GERADO 	
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Art. 463. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como 
necessária e suficiente à sua ocorrência. 

Art. 464. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da 
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. 

Art. 465. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e 
existentes os seus efeitos: 

1 - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as 
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; 

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente 
constituída, nos termos do direito aplicável, sendo que os atos ou negócios condicionais reputam-
se perfeitos e acabados: 

sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento; 
sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do 

negócio. 

Art. 466. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se: 
1 - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, 

responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos; 
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. 

CAPÍTULO III 
SUJEITO ATIVO 

Art. 467. Sujeito ativo da obrigação é a Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito 
público titular da competência para exigir o seu cumprimento. 

CAPÍTULO IV 
SUJEITO PASSIVO 

Seção 1 
Disposições Gerais 

Art. 468. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de 
tributo ou penalidade pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
1 - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o 

respectivo fato gerador; 
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação 

decorra de disposição de lei. 

Art. 469. Sujeito passivo da obrigação acessória é 
constituam o seu objeto. 
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Art. 470. As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de 
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública Municipal, para modificar a definição legal 
do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 

Seção II 
Solidariedade 

Art. 471. São solidariamente obrigadas: 
1 - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 

obrigação principal; 
II - as pessoas expressamente designadas por lei. 
Parágrafo único. A solidariedade não comporta beneficio de ordem. 

Art. 472. São os seguintes os efeitos da solidariedade: 
1 - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais; 
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada 

pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo; 
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou 

prejudica aos demais. 
Seção III 

Capacidade Tributária 

Art. 473. A capacidade tributária passiva independe: 
1 - da capacidade civil das pessoas naturais; 
II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do 

exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens 
ou negócios; 

III - de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma 
unidade econômica ou profissional. 

Seção IV 
Domicílio Tributário 

Art. 474. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, 
considera-se como tal: 

1 - tratando-se de pessoa física, o lugar onde reside, e, não sendo este conhecido, o 
lugar onde se encontre a sede habitual de suas atividades ou negócios; 

II - tratando-se de pessoa jurídica de direito privado, local de qualquer de seus 
estabelecimentos; 

III - tratando de pessoa jurídica de direito público, o local da sede de qualquer de suas 
repartições administrativas; 

§ 1.0 Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste 
Art.630, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da 
situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. 

§ 2.0  A Autoridade Fiscal pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou 
dificulte a arrecadação ou a fiscalização. 
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Art. 475. O domicílio tributário será consignado nas petições, guias e outros documentos 
que os obrigados dirijam ou devam apresentar à Fazenda Pública Municipal. 

CAPÍTULO V 
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 

Seção 1 
Disposição Geral 

Art. 476. A responsabilidade pelo crédito tributário e fiscal pode ser atribuída, de forma 
expressa, a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total 
ou parcial da referida obrigação. 

Seção II 
Responsabilidade dos Sucessores 

Art. 477. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, 
o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de 
serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos 
respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. 

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o 
respectivo preço. 

Art. 478. São pessoalmente responsáveis: 
1 - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos; 
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus 

até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, do 
legado ou da meação; 

iii - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão. 

Art. 479. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou 
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas 
pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. 

Parágrafo único. O disposto neste Art. 467, aplica-se aos casos de extinção de pessoas 
jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por 
qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma 
individual. 

Art. 480. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por 
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e 
continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome 
individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou es 	rito  adquirido, devidos 
até a data do ato: 

1 - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio indústria ou atividade; 
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II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro 
de 6 (seis) meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de 
comércio, indústria ou profissão. 

Seção III 
Responsabilidade de Terceiros 

Art. 481. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação 
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou 
pelas omissões de que forem responsáveis: 

1 - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; 
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados; 
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes; 
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; 
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo 

concordatário; 
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de oficio, pelos tributos devidos 

sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu oficio; 
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 

Parágrafo único. O disposto neste Art. 469 só se aplica, em matéria de penalidades, às 
de caráter moratório. 

Art. 482. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações 
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social 
ou estatutos: 

1 - pessoas referidas no Art. 469 desta lei; 
II - os mandatários, prepostos e empregados; 
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 

Seção IV 
Responsabilidade Por Infrações 

Art. 483. A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção 
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. 

Art. 484. A responsabilidade é pessoal ao agente: 
1 - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando 

praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no 
cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito; 

II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do gente seja elementar; 
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente c dolo específico: 
a) das pessoas referidas nesta Seção, contra aquelas por quem i\espondem; 
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dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou 
empregadores; 

dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, contra 
estas. 

Art. 485. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, 
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou de depósito 
da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de 

apuração. 

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de 
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração. 

CAPÍTULO VI 
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

Art. 486. Os contribuintes, ou quaisquer responsáveis por tributos são obrigados a 
cumprir as determinações destas leis, das leis subseqüentes de mesma natureza, bem como dos 
atos nela previstos, estabelecidos com o fim de facilitar o lançamento, a fiscalização e a cobrança 

dos tributos. 

Parágrafo único - Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido de maneira especial, os 
contribuintes responsáveis por tributos estão obrigados: 

1 - a apresentar declarações e guias e a escriturar em livros próprios os fatos geradores da 
obrigação tributária, segundo as normas desta lei e dos respectivos regulamentos; 

II - a conservar e apresentar ao fisco, quando solicitado, qualquer documento que, de 
algum modo se refira a operações ou situações que constituam fato gerador de obrigações 
tributárias ou que sirva como comprovante da veracidade dos dados consignados em guias e 
documentos fiscais; 

III - a prestar, sempre que solicitados pelas autoridades competentes, informações e 
esclarecimentos que, a juízo do fisco se refiram a fatos geradores de obrigações tributárias; 

IV - de modo geral, a facilitar, por todos os meios a seu alcance, as tarefas de 
cadastramento, lançamento, fiscalização e cobrança dos tributos devidos ao erário municipal. 

TÍTULO III 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO E FISCAL 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 487. O crédito tributário, que é decorrente da obrigação principal, regularmente 
constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos 
casos previstos nesta lei, fora quais não podem ser dispensadas a sua efetivção ou as respectivas 
garantias, sob pena de responsabilidade funcional. 	
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CAPÍTULO II 
CONSTITUIÇÃO 

Seção 1 
Lançamento 

Art. 488. O lançamento é o ato privativo da autoridade administrativa destinado a tomar 
exeqüível o crédito tributário, mediante verificação da ocorrência da obrigação tributária, o 
cálculo do montante do tributo devido, a identificação do contribuinte, e, sendo o caso, a 
aplicação de penalidade cabível. 

Art. 489. O ato de lançamento é vinculado e obrigatório, sob pena de responsabilidade 
funcional, ressalvadas as hipóteses de exclusão ou suspensão do crédito tributário previstas nesta 
lei. 

Art. 490. O lançamento reporta-se a data em que haja surgido a obrigação tributária 
principal e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. 

Parágrafo único. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente ao 
nascimento da obrigação instituindo novos critérios de apuração da base de cálculo, haja 
estabelecido novos métodos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades 
administrativas, ou outorgando maiores garantias e privilégios à Fazenda Pública Municipal 
exceto, no último caso, para atribuir responsabilidade tributária a terceiros. 

Art. 491. Os atos formais relativos aos lançamentos dos tributos ficarão a cargo do 
órgão fazendário competente. 

Parágrafo único. A omissão ou erro de lançamento não isenta o contribuinte do 
cumprimento da obrigação fiscal, nem de qualquer modo lhe aproveita. 

Art. 492. O lançamento efetuar-se-á com base em dados constantes do Cadastro Fiscal e 
declarações apresentadas pelos contribuintes, nas formas e épocas estabelecidas nesta lei. 

§ 1.0 As declarações deverão conter todos os elementos e dados necessários ao 
conhecimento do fato gerador das obrigações tributárias e a verificação do montante do crédito 
tributário correspondente. 

§ 2.0  O órgão fazendário competente examinará as declarações para verificar a exatidão 
dos dados nelas consignados. 

Art. 493. Com  o fim de obter elementos que lhe permita verificar a exatidão das 
declarações apresentadas pelos contribuintes e responsáveis, e determinar, com precisão, a 
natureza e o montante dos respectivos créditos tributários, o órgão fazendário competente poderá: 

1 - exigir, a qualquer tempo, a exibição de livros fiscais e comprovantes dos atos e 
operações que possam constituir fatos geradores de obrigações tributárias; 

II - fazer diligências, levantamentos e plantões nos locais ou estabelecimentos onde se 
exercerem as atividades sujeitas a obrigações tributárias ou serviços que constituam matéria 
imponível; 

III - exigir informações e comunicações escritas ou verbais; 
IV - notificar, para comparecer às repartições da prefeitu a, o contribuinte ou 

responsável; 
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V - requisitar o auxílio da força policial para levar a efeito as apreensões, inspeções e 
interdições fiscais. 

Art. 494. O lançamento dos tributos e suas modificações serão comunicados aos 
contribuintes, individual ou globalmente, a critério da administração: 

1 - através de notificação direta, feita como aviso, para servir como guia de recolhimento; 
II - através de edital publicado no órgão oficial; 
III - através de edital afixado na Prefeitura. 

Art. 495. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado 
em virtude de: 

1— impugnação do sujeito passivo; 
II - recurso de oficio; 
III - iniciativa de oficio da autoridade administrativa, nos casos previstos nesta Lei. 

Art. 496. A modificação introduzida, de oficio ou em conseqüência de decisão 
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no 
exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, 
quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. 

Seção II 
Modalidades de Lançamento 

Art. 497. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de 
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade 
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. 

§ 1.0 A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a 
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e 
antes de notificado o lançamento. 

§ 2.°  Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de 
oficio pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. 

Art. 498. Antes de extinto o direito da Fazenda Pública Municipal, o lançamento, 
decorrente ou não de arbitramento, poderá ser efetuado ou revisto de oficio, quando: 

1 - o contribuinte ou o responsável não houver prestado declaração, ou a mesma 
apresentar-se inexata, por serem falsos ou errôneos os fatos consignados; 

II - tendo prestado declaração, o contribuinte ou o responsável deixar de atender 
satisfatoriamente, no prazo e formas legais, pedido de esclarecimento formulado pela autoridade 
competente; 

III - por omissão, erro, dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou de terceiros em 
beneficio daquele, tenha se baseado em dados cadastrais ou declarados qie sejam falsos ou 
inexatos; 

IV - deva ser apreciado fato não conhecido ou não 
anterior; 
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V - se comprovar que, no lançamento anterior ocorreu dolo, fraude, simulação ou falta 
funcional da autoridade que o efetuou ou omissão, pela mesma autoridade de ato ou formalidade 
essencial; 

VI - se verificar a superveniência de fatores ou provas irrecusáveis incidentes sobre os 
elementos que constituem cada lançamento. 

CAPÍTULO III 
SUSPENSÃO 

Seção 1 
Disposições Gerais 

Art. 499. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 

1 - moratória; 
II - o depósito do seu montante integral ou penhora suficiente de bens; 
III - as reclamações, os recursos e as consultas, nos termos dos dispositivos legais 

reguladores do processo tributário fiscal; 
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. 

Seção II 
Moratória 

Art. 500. O Município poderá conceder moratória, em caráter geral e individual, 
suspendendo a exigibilidade de créditos tributários e fiscais, mediante despacho do Prefeito, 
desde que autorizada em lei específica. 

Art. 501. A lei que conceder moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em 
caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos: 

1 - o prazo de duração do favor; 
II - as condições da concessão do favor em caráter individual; 
III - sendo caso: 

os créditos tributários e fiscais a que se aplica; 
o número de prestações e seus vencimentos, dentro do prazo a que se refere o inciso 1, 

podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa, para cada caso de 
concessão em caráter individual; 

as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiário no caso de concessão em caráter 
individual. 
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Art. 502. A moratória abrange, tão-somente, os créditos tributários e fiscais constituídos à 
data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data 
por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. 

Parágrafo único. A moratória não será concedida nos casos de dolo, fraude ou simulação 
do sujeito passivo ou de terceiros em beneficio daquele. 

CAPÍTULO IV 
EXTINÇÃO 

Seção 1 
Modalidades 

Art. 503. Extinguem o crédito tributário: 
1 - o pagamento; 
II - a compensação; 
III - a transação; 
IV - a remissão; 
- a prescrição e a decadência; 

VI - a conversão de depósito em renda; 
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento; 
VIII - a consignação em pagamento; 
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita 

administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória; 
X - a decisão judicial passada em julgado. 

Seção II 
Cobrança e do Recolhimento 

Art. 504. A cobrança do crédito tributário e fiscal far-se-á: 
1 - para pagamento a boca do cofre; 
II - por procedimento amigável; 
III - mediante ação executiva. 
§ 1.0 A cobrança e o recolhimento do crédito tributário e fiscal far-se-ão pela forma e nos 

prazos fixados nesta lei. 
§ 2.0  O recolhimento do crédito tributário e fiscal poderá ser feito através de entidades 

públicas ou privadas, devidamente autorizadas pelo Secretário, responsável pela área fazendária. 

Art. 505. O crédito tributário e fiscal não quitado até o seu vencimento fica sujeito à 
incidência de: 

1 —juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, só cobrados a partir do 1° dia do 
exercício seguinte, até o limite de 24% (vinte e quatro por cento), quando serão contados da data do 
inadimplemento e calculados até a data do pagamento; 

II - multa moratória: 	
f 

a) de 1% (um por cento) do valor corrigido do crédito tributário, se rebolhido dentro de 30 
(trinta) dias contados da data do vencimento; 	 1 
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de 2% (dois por cento) do valor corrigido do crédito tributário, se recolhido após 30 
(trinta) e até 60 (sessenta) dias contados da data do vencimento; 

de 3% (três por cento) do valor corrigido do crédito tributário, se recolhido após 60 
(sessenta) e até 90 (noventa) dias contados da data do vencimento; 

de 5% (cinco por cento) do valor corrigido do crédito tributário, se recolhido após 90 
(noventa) e até 150 (cento e cinqüenta) dias contados da data do vencimento; 

de 7% (sete por cento) do valor corrigido do crédito tributário, se recolhido após 150 
(cento e cinqüenta) e até 210 (duzentos e dez) dias contados da data do vencimento; 

de 9% (nove por cento) do valor corrigido do crédito tributário, se recolhido após 210 
(duzentos e dez) e até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados da data do vencimento; 

de 10% (dez por cento) do valor corrigido do crédito tributário, se recolhido após 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias contados da data do vencimento; 

III - correção monetária, calculada da data do vencimento do crédito tributário, até o 
efetivo pagamento, nos termos da Legislação Federal específica. 

Art. 506. Os Documentos de Arrecadação de Receitas Municipais - DARMs, referentes a 
créditos tributários e fiscais vencidos terão validade de 5 (cinco) dias, contados a partir da data 

de sua emissão. 

Art. 507. O Documento de Arrecadação de Receitas Municipais - DARMs, declarações e 
quaisquer outros documentos necessários ao cumprimento do disposto nesta Seção, obedecerão aos 
modelos aprovados pelo Secretário, responsável pela área fazendária. 

Seção III 
Parcelamento 

Art. 508. Poderá ser parcelado, a requerimento do contribuinte, o crédito tributário e 
fiscal, não quitado até o seu vencimento, que: 

1 - inscrito ou não em Dívida Ativa, ainda que ajuizada a sua cobrança, com ou sem 
trânsito em julgado; 

II - tenha sido objeto de notificação ou autuação; 
III - denunciado espontaneamente pelo contribuinte. 

Art. 509 . O parcelamento de crédito tributário e fiscal, quando ajuizado, deverá ser 
precedido do pagamento das custas e honorários advocatícios. 

Parágrafo único. Deferido o parcelamento, o Procurador Geral do Município autorizará 
a suspensão da ação de execução fiscal, enquanto estiver sendo cumprido o parcelamento. 

Art. 510. Fica atribuída, ao Secretário, responsável pela área fazendária, a competência 
para despachar os pedidos de parcelamento. 

Art. 511. O parcelamento poderá ser concedido, a critério da aut ridade competente, em 
até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, atualizadas segundo a variaçã da Unidade Fiscal do 
Município - UFM, ou outro índice que venha a substituí-Ia. 
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Parágrafo único. O valor mínimo de cada parcela será equivalente a: 
1 - 25 (vinte e cinco) UFMs, em se tratando de contribuinte pessoa física; 
II - 50 (cinquenta) UFMs, em se tratando de contribuinte pessoa jurídica. 

Art. 512. O valor de cada parcela, expresso em moeda corrente, corresponderá ao valor 
total do crédito, dividido pelo número de parcelas concedidas, sujeitando-se, ainda, à atualização, 
segundo a variação da Unidade Fiscal do Município - UFM, ou outro índice que venha a substituí-
la. 

Art. 513. A primeira parcela vencerá 5 (cinco) dias após a concessão do parcelamento e 
as demais no mesmo dia dos meses subseqüentes. 

Art. 514. Vencidas e não quitadas 3 (três) parcelas consecutivas, perderá o contribuinte 
os benefícios desta lei, sendo procedida, no caso de crédito não inscrito em Dívida Ativa, a 
inscrição do remanescente para cobrança judicial. 

§ 1.0 Em se tratando de crédito já inscrito em Dívida Ativa, proceder-se-á a imediata 
cobrança judicial do remanescente. 

§ 2.°  Em se tratando de crédito cuja cobrança esteja ajuizada e suspensa, dar-se-á 
prosseguimento imediato à ação de execução fiscal. 

Art. 515. O pedido de parcelamento deverá ser formulado pelo sujeito passivo da 
obrigação tributária ou fiscal, após a assinatura do Termo de Reconhecimento de Dívida. 

Parágrafo único. A simples confissão da dívida, acompanhada do seu pedido de 
parcelamento, não configura denúncia espontânea. 

Art. 516. Tratando-se de parcelamento de crédito denunciado espontaneamente, 
referente a impostos cuja forma de lançamento seja por homologação ou declaração, esta deverá ser 
promovida pelo órgão competente após a quitação da última parcela. 

Seção IV 
Restituições 

Art. 517 - O Contribuinte tem direito, independentemente de prévio protesto, a restituição 
total ou parcial do crédito tributário e fiscal, seja qual for a modalidade de seu pagamento, nos 
seguintes casos: 

1 - cobrança ou pagamento espontâneo de crédito tributário e fiscal indevido ou maior que 
o devido em face desta Lei, ou de natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador 
efetivamente ocorrido; 

II - erro na identificação do contribuinte, na determinação da alíquota aplicável, no 
cálculo do montante do crédito tributário e fiscal, ou na elaboração ou conferência de qualquer 
documento relativo ao pagamento; 

III - reforma, anulação, revogação, ou rescisão de decisão condenatória. 
Art. 518. A restituição total ou parcial do crédito tributário je fiscal da lugar a 

restituição, na mesma proporção dos juros de mora e das penalidades peuniárias, salvo as 
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referentes a infrações de caráter formal, que não se devam reputar prejudicadas pela causa 
assecuratória da restituição. 

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em 
julgado da decisão definitiva que a determinar. 

Art. 519. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 
(cinco) anos, contados: 

1 - nas hipóteses previstas nos itens 1 e II do Art. 505 da data do recolhimento indevido; 
II - nas hipóteses previstas no item III do Art. 505, da data em que se tornar definitiva a 

decisão administrativa, ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, 
revogado ou rescindindo a decisão condenatória. 

Art. 520. Prescreve em 2 (dois ) anos a ação anulatória da decisão administrativa que 
denegar a restituição. 

Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, 
recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao 
representante judicial da Fazenda Pública Municipal. 

Art. 521. Quando se tratar de crédito tributário e fiscal indevidamente arrecadado, por 
motivo de erro cometido pelo fisco, ou pelo contribuinte, e apurado pela autoridade competente, 
a restituição será feita de oficio, mediante determinação do Secretário, responsável pela área 
fazendária, em representação formulada pelo órgão fazendário e devidamente processada. 

Art. 522. A restituição de crédito tributário e fiscal, mediante requerimento do 
contribuinte ou apurada pelo órgão competente, ficará sujeita à atualização monetária, calculada 
a partir da data do recolhimento indevido. 

Art. 523. O pedido de restituição será indeferido se o requerente criar qualquer obstáculo 
ao exame de sua escrita ou documentos, quando isso se torne necessário a verificação da 
procedência da medida, ajuízo da administração. 

Art. 524. Atendendo à natureza e ao montante do crédito tributário e fiscal a ser 
restituído, poderá o Secretário, responsável pela área fazendária, determinar que a restituição se 
processe através da compensação de crédito. 

Seção V 
Compensação e da Transação 

Art. 525. O Secretário, responsável pela área fazendária, poderá: 

1 - autorizar a compensação de créditos líquidos e certoÃv

i

encvencidosou vincendos, do 
sujeito passivo contra a Fazenda Pública Municipal; 
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II - propor a celebração, entre o Município e o sujeito passivo, mediante concessões 
mútuas, de transação para a terminação do litígio e conseqüente extinção de créditos tributários e 
fiscais. 

Seção VI 
Remissão 

Art. 526. O Prefeito Municipal, por despacho fundamentado, poderá: 

1 - conceder remissão, total ou parcial, do crédito tributário e fiscal, condicionada à 
observância de pelo menos um dos seguintes requisitos: 

comprovação de que a situação econômica do sujeito passivo não permite a liquidação 
de seu débito; 

constatação de erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto à matéria de 
fato; 

diminuta importância de crédito tributário e fiscal; 
considerações de eqüidade, em relação com as características pessoais ou materiais do 

caso; 
II - cancelar administrativamente, de oficio, o crédito tributário e fiscal, quando: 

estiver prescrito; 
o sujeito passivo houver falecido, deixando unicamente bens que, por força de lei, não 

sejam suscetíveis de execução; 
inscrito em dívida ativa, for de até 5 (cinco) U.F.Ms, tornando a cobrança ou 

execução antieconômica. 

Art. 527. A remissão não se aplica aos casos em que o sujeito passivo tenha agido com 
dolo, fraude ou simulação. 

Seção VII 
Decadência 

Art. 528. O direito da Fazenda Pública Municipal constituir o crédito tributário extingue-se. 
após 5 (cinco) anos contados: 

1 - da data da ocorrência do fato gerador, quando se tratar de lançamento por 
homologação ou declaração; salvo nos casos de dolo, fraude ou simulação; 

II - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado; 

III - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal o 
lançamento anteriormente efetuado. 

Parágrafo único. O direito a que se refere este Art. 516 extingue- definitivamente com 
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido inic\ada a constituição do 
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crédito tributário pela notificação, 	ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória 
indispensável ao lançamento. 

Seção VIII 
Prescrição 

Art. 529. A ação para a cobrança de crédito tributário e fiscal prescreve em 5 (cinco) anos, 
contados: 

1— da data da sua constituição definitiva; 
II - do término do exercício dentro do qual aqueles se tornarem devidos, no caso de 

lançamento direto. 

Art. 530. Interrompe-se a prescrição da Dívida Fiscal: 

1 - pela confissão e parcelamento do débito, por parte do devedor; 
II - por qualquer intimação ou notificação feita a contribuinte, por repartição ou 

funcionário fiscal, para pagar a dívida; 
III - pela concessão de prazos especiais para esse fim; 
IV - pelo despacho que ordenou a citação judicial do responsável para efetuar o 

pagamento; 
V - pela apresentação do documento comprobatório da dívida, em juízo de inventário ou 

concurso de credores. 
§ 1.0 O prazo da prescrição interrompido pela confissão e parcelamento da dívida ativa 

fiscal recomeça a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado. 
§ 2.°  Enquanto não for localizado o devedor ou encontra do bens sobre os quais possa 

recair a penhora, não correrá o prazo de prescrição. 

Art. 531. A inscrição, de créditos tributários e não-tributários, na Dívida Ativa da 
Fazenda Pública Municipal, suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 
(cento e.oitenta) dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele 
prazo. 

CAPÍTULO V 
EXCLUSÃO 

Seção 1 
Disposições Gerais 

Art. 532. Excluem o crédito tributário: 
1 - a isenção; 
II - a anistia. 
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Art. 533. A isenção e a anistia, quando não concedidas em caráter geral, são efetivadas, 
em cada caso, por despacho do Secretário, responsável pela área fazendária, em requerimento 
com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos 
requisitos previsto em lei para a sua concessão. 

Seção II 
Isenção 

Art. 534. A isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos 
exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua 
duração. 

Art. 535. A isenção não será extensiva: 

1— às taxas; 
II - às contribuições de melhoria; 
III - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. 

Art. 536. Estão isentos do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, desde 
que requeridos até a data de 30 de abril do ano corrente: 
1 - os imóveis cedidos ao Município a qualquer título, desde que o contrato estabeleça o 
repasse do ônus tributário, observado o §2° deste artigo; 

II - os imóveis de propriedade das pessoas jurídicas de direito público externo, quando 
destinados ao uso de sua missão diplomática ou consular; 

III - os imóveis utilizados para instalação de sociedade desportiva, cuja finalidade principal 
consista em proporcionar meios de desenvolvimento da cultura física de seus associados, 
sem fins lucrativos, os ocupados por associações profissionais e associações de moradores, 
bem como pelas federações e confederações das entidades referidas neste inciso, excetuados 
os que vendam pules ou talões de apostas e ainda aqueles cujo valor de mercado do título 
patrimonial ou de direito de uso seja superior a vinte salários mínimos; 

IV - os imóveis de interesse histórico, cultural ou ecológico, ou de preservação paisagística e 
ambiental, assim reconhecidos pelo órgão municipal ou estadual competente, com 
observância da legislação específica, respeitadas as características do prédio, desde que sua 
preservação esteja atestada por órgão competente, na forma de regulamento próprio; 
V - As áreas que constituam reserva florestal, definida pelo Poder Público e as áreas com 
mais de dez mil metros quadrados efetivamente ocupadas por florestas; 
VI - os imóveis ou partes de imóveis utilizados como teatro; 
VII - pelo prazo de 5 (cinco) anos, a partir do seu efetivo funcionamento, os 
estabelecimentos hoteleiros que vierem a ser instalados no Município; 
VIII - o único imóvel de propriedade de ex-combatente brasileiro da Segunda Guerra 
Mundial, assim considerado o que tenha participado de operações bélicas \c'io integrante 
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do Exército, da Aeronáutica, da Marinha de Guerra ou da Marinha Mercante, inclusive o de 
que seja promitente comprador, cessionário ou usufrutuário vitalício, enquanto nele residir, 
mantendo-se a isenção ainda que o titular venha a falecer, desde que a unidade continue 
servindo de residência à viúva e/ou ao filho menor ou inválido, como também à concubina 
que com ele tenha vivido pelo prazo mínimo de três anos seguidos, ou que seja reconhecida 
como dependente regularmente inscrita perante o órgão previdenciário a que esteve 
vinculado o titular; 

IX - os imóveis utilizados exclusivamente como museus e aqueles ocupados por instituições 
de educação artística e cultural sem fins lucrativos, declaradas de utilidade pública em lei 
específica federal, estadual ou municipal; 

X - qualquer cidadão, com renda familiar mensal de até dois salários mínimos, titular 
exclusivo de um único imóvel, utilizado para sua residência, com área de até 80,00m2  
(oitenta metros quadrados). 

XI - as casas paroquiais e/ou construções anexas situadas nos mesmos terrenos dos templos, 
diretamente relacionadas às atividades religiosas ou à prestação de serviços sociais. 

§10. A isenção a que se refere o inciso VII deste artigo, com referência ao imposto 
territorial, recairá apenas sobre os dois exercícios subseqüentes àquele em que for concedida 
a licença para construção. 

§2°. Na hipótese do inciso 1, a isenção prevalecerá a partir do mês seguinte ao da ocorrência 
do fato mencionado e será suspensa no exercício posterior ao da rescisão ou do término do 
contrato de cessão, exceto se o IPTU integral já tenha sido quitado pelo titular, hipótese em 
que a isenção prevalecerá a partir do ano seguinte. 

§30. A isenção a que se refere o inciso VIII deste artigo, somente poderá beneficiar a viúva 
enquanto o imóvel estiver inscrito no competente registro imobiliário, em nome do titular ou 
no de seu espólio, ou, ainda, integralmente em nome dela para transmissão decorrente de 
sentença judicial proferida em processo de inventário ou de arrolamento. 

§40 A isenção de que trata o inciso VIII deste artigo somente poderá beneficiar à concubina 
enquanto o imóvel estiver inscrito no competente registro imobiliário, em nome do titular ou 
no de seu espólio, vedada a continuidade do beneficio após ter sido o imóvel alienado a 
terceiros, ou partilhado entre herdeiros e/ou sucessores a qualquer título. 

§5°. No caso do inciso VIII deste artigo, ocorrendo o divórcio ou a separação legal do titular 
e sua mulher, cessará o beneficio da isenção, na hipótese de o imóvel vir a ser partilhado em 
inventário, resultando caber definitivamente à titularidade dela. 

§6°. Na hipótese do §5°, é reservado ao ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, nos 
termos definidos neste artigo, requerer por uma única vez o beneficio da isenção para incidir 
sobre outro imóvel de sua propriedade comprovada, desde que nele v a a fixar residência. 
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§70. Persiste com o direito à isenção de que trata o inciso X o filho menor, que, após o 
falecimento do titular do imóvel, continue nele residindo, tenha renda mensal inferior ou 
igual a dois salários mínimos e não seja titular de outro imóvel. 

§8°. A isenção tributária de que trata o inciso X fica estendida ao deficiente físico que, por 
esta razão, receba beneficio de 2(dois) salários mínimos de qualquer instituto de 
previdência, desde que possua apenas um imóvel e este seja a sua residência. 

As isenções previstas neste artigo condicionam-se ao seu reconhecimento pela 
Secretaria Municipal de Fazenda, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. 

As isenções previstas neste artigo serão concedidas pelo prazo de 03(três) anos e até 
30(trinta) de abril do terceiro ano, devendo o beneficiário protocolar o pedido de renovação. 

O beneficiário das isenções previstas neste artigo é obrigado a comunicar à Prefeitura, 
no prazo de 30(trinta) dias, qualquer ocorrência que possa implicar no cancelamento do 
beneficio. 

A Prefeitura pode, a qualquer tempo, cancelar isenções, quando caracterizada a 
insubsistência das razões que a determinaram. 

O não pagamento das taxas e contribuição de melhoria referente ao imóvel, pelo 
beneficiário de isenção do imposto territorial urbano, importará na suspensão do beneficio, 
restabelecendo-se seu direito após o pagamento das mesmas. 

Seção III 
Anistia 

Art. 537. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à 
vigência da lei que a concede, não se aplicando: 

1 - aos atos praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por 
terceiro em beneficio daquele; 

II - às infrações resultantes de procedimento ardiloso entre duas ou mais pessoas físicas 
ou jurídicas. 

Art. 538. A anistia pode ser concedida: 
1 - em caráter geral; 
II - limitadamente: 

às infrações da legislação relativa a determinado tributo; 
às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, 

conjugadas ou não com penalidades de outra natureza; 
sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que conceder. 
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TÍTULO IV 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

CAPÍTULO 1 
FISCALIZAÇÃO 

Art. 539. Todas as funções referentes a cadastramento, cobrança, recolhimento, 
restituição e fiscalização de tributos municipais, aplicação de sanções por infração de disposições 
desta lei, bem como as medidas de prevenção e repressão às fraudes, serão exercidas pelos órgãos 
fazendários e repartições a eles subordinados, segundo as suas atribuições. 

Art. 540. Os órgãos incumbidos da cobrança e fiscalização dos tributos municipais, sem 
prejuízo do rigor e vigilância indispensáveis ao bom desempenho de suas atividades, darão 
assistência aos contribuintes sobre a interpretação e fiel observância das leis fiscais. 

Art. 541. Os órgãos fazendários farão imprimir , distribuir ou autorizar a confecção e 
comercialização de modelos de declarações e de documentos que devam ser preenchidos 
obrigatoriamente pelos contribuintes para o efeito de fiscalização, lançamento, cobrança e 
recolhimento de tributos e preços públicos municipais. 

Art. 542. A aplicação da Legislação Tributária será privativa das Autoridades Fiscais. 

Art. 543. São Autoridades Fiscais: 
1 - o Prefeito; 
II - o Secretário, responsável pela área fazendária; 
III - os Diretores e os Chefes de órgãos de Fiscalização; 
IV - Os Agentes, da Secretaria, responsável pela área fazendária, incumbidos da 

Fiscalização dos Tributos Municipais. 

Art. 544. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à Autoridade Fiscal todas as 
informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros: 

1 - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de oficio; 
II - os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras; 
III - as empresas de administração de bens; 
IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 
V - os inventariantes; 
VI - os síndicos, comissários e liquidatários; 
VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a Autoridade Fiscal determinar. 
Parágrafo único. A obrigação prevista neste Art. 532 não abrange a prestação de 

informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar 
segredo em razão de cargo, oficio, função, ministério, atividade ou profissão. 

Art. 545. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, para 
qualquer fim, por parte da Fazenda Pública Municipal ou de seus funcionários, de qualquer 
informação, obtida em razão do ofício, sobre a situação econômipa ou financeira dos sujeitos 

passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades. 
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Art. 546. A Fazenda Pública Municipal permutará elementos de natureza fiscal com as 
Fazendas Federal e Estadual, na forma a ser estabelecida em convênio entre elas celebrado, ou 
independentemente deste ato, sempre que solicitada. 

Art. 547. No caso de desacato ou de embaraço ao exercício de suas funções ou quando 
seja necessária a efetivação de medidas acauteladoras no interesse do fisco, ainda que não 
configure fato definido como crime, a Autoridade Fiscal poderá, pessoalmente ou através das 
repartições a que pertencerem, requisitar o auxílio de força policial. 

Art. 548. Os empresários ou responsáveis por casas, estabelecimentos, locais ou 
empresas de diversões franquearão os seus salões de exibição ou locais de espetáculos, bilheterias 
e demais dependências, à Autoridade Fiscal, desde que, portadora de documento de identificação, 
esteja no exercício regular de sua função. 

CAPÍTULO II 
DÍVIDA ATIVA 

Art. 549. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal os créditos de natureza 
tributária ou não-tributária, regularmente inscritos na repartição administrativa competente, 
depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, por lei ou por decisão final proferida em 
processo regular. 

§ 1.0 A inscrição far-se-á, após o exercício, quando se tratar de tributos lançados por 
exercício, e, nos demais casos, a inscrição será feita após o vencimento dos prazos previstos para 
pagamento, sem prejuízo dos acréscimos legais e moratórios. 

§ 2.°  A inscrição do débito não poderá ser feita na Dívida Ativa enquanto não forem 
decidido definitivamente a reclamação, o recurso ou o pedido de reconsideração. 

§ 3.0  Ao contribuinte não poderá ser negada certidão negativa de débito ou de quitação, 
desde que garantido o débito fiscal questionado, através de caução do seu valor, em espécie. 

Art. 550. São de natureza tributária os créditos provenientes de obrigações legais 
relativas à tributos e respectivos adicionais e multas. 

Art. 551. São de natureza não-tributária os demais créditos decorrentes de obrigações, 
de qualquer origem ou modalidade, exceto as tributárias, devidas à Fazenda Pública Municipal. 

Art. 552. Os créditos da Fazenda Pública Municipal, de natureza 'tributária ou não 
tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas 
rubricas orçamentárias. 

Parágrafo único. Os créditos da Fazenda Pública Municipal, de natureza tributária ou não 
tributária, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 
legislação própria, como dívida ativa, em registro próprio, depois de efetuado o controle 
administrativo de sua legalidade e de apurada a sua liquidez e a sua certeza. 

Art. 553. A DAFAM - Dívida Ativa da Fazenda Pública Mu'hicipal é constituída pela: 
1 - DAT - Dívida Ativa Tributária; 	
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II - DNT - Dívida Ativa Não Tributária. 
§ 1.0 A DAT - Dívida Ativa Tributária é constituída pelos créditos da Fazenda Pública 

Municipal, de natureza tributária, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, inscritos, na 
forma da legislação própria, como dívida ativa, em registro próprio, depois de efetuado o controle 
administrativo de sua legalidade e de apurada a sua liquidez e a sua certeza. 

§ 2.° A DNT - Dívida Ativa Não Tributária é constituída pelos créditos da Fazenda Pública 
Municipal, de natureza não tributária, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, inscritos, 
na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, depois de efetuado o 
controle administrativo de sua legalidade e de apurada a sua liquidez e a sua certeza. 

CAPÍTULO III 
DAT - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 

Art. 554. A DAT - Dívida Ativa Tributária, constituída pelos créditos da Fazenda Pública 
Municipal, de natureza tributária, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, 
depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em 
processo regular, é a proveniente: 

1 - de obrigação legal relativa a tributos; 
II - dos respectivos adicionais sobre obrigação legal relativa a tributos. 
§ 1.0  A obrigação legal relativa a tributos é a obrigação de pagar: 
1 - tributo; 
II - penalidade pecuniária tributária. 
§ 2.° Os respectivos adicionais sobre obrigação legal relativa a tributos são: 
1— atualização monetária; 
II -multa; 
III - multa de mora; 
IV —juros de mora. 
Art. 555. A DAT - Dívida Ativa Tributária, regularmente inscrita, goza da presunção de 

certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

Art. 556. Fórmula de apuração da DAT - Dívida Ativa Tributária: 

DAT = (CFP-I-T) 

DAT = (CFP-I-T)1 + ( ... ) + (CFP-I-T) 

LEGENDA DESCRIÇÃO 
DAT Dívida Ativa Tributária 
CFP-I-T Crédito da Fazenda Pública, de Natureza Tributária, Exigível 

Após Vencimento, Inscrito em Dívida Ativa 
Somatório  

N Número Natural 

Art. 557. Fórmula da composição da DAT 
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DAT = (PT + PPP + AD) 

AD= (AM + MT+MM+JM) 

DAT=(PT+PPP +AM+MT+MM+JM) 

LEGENDA DESCRIÇÃO 
DAT Dívida Ativa Tributária 
PT Pagamento de Tributo 

PPP Pagamento de Penalidade Pecuniária 
AD Adicionais 
AM Atualização Monetária 
MT Multa 
MM Multa de Mora 
JM Juros de Mora 

CAPÍTULO IV 
DNT - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 

Art. 558. A DNT - Dívida Ativa Não Tributária, constituída pelos créditos da Fazenda 
Pública Municipal, de natureza não tributária, é a proveniente: 

1 - de obrigação legal não relativa a tributos; 
II - dos respectivos adicionais sobre obrigação legal não relativa a tributos. 
§ 1.0 A obrigação legal não relativa a tributos é a obrigação de pagar: 
1 - contribuições estabelecidas em lei; 
II - multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias; 
III - foros, laudêmios, alugueis ou preços de ocupação; 
IV - custas processuais; 
V - preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos; 
VI - indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente 

julgados; 
VII - créditos, não tributários, decorrentes de obrigações em moeda estrangeira; 
VIII - sub-rogação de hipoteca, de fiança, de aval ou de outra garantia; 
IX - contratos em geral; 
X - outras obrigações legais, que não as tributárias; 
§ 2.° Os respectivos adicionais sobre obrigação legal não relativa a tributos são: 
1 - atualização monetária; 
II -multa; 
III - multa de mora; 
IV -juros de mora; 
V - Demais adicionais. 
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Art. 559. A DNT - Dívida Ativa Não Tributária, regularmente inscrita, goza da presunção 
de certeza e liquidez. 

Parágrafo único. A presunção de certeza e liquidez da DNT - Dívida Ativa Não 
Tributária é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a 
quem aproveite. 

Art. 560. Fórmula de apuração da DNT - Dívida Ativa Não Tributária: 

DNT = (CFP-I-NT) 

DNT = (CFP-I-NT)1 + (...) + (CFP-I-NT)11  

LEGENDA DESCRIÇÃO 
DNT Dívida Ativa Não Tributária 

CFP-I-NT Crédito da Fazenda Pública, de Natureza Não Tributária, 
Exigível Após Vencimento, Inscrito em Dívida Ativa 

Somatório 
N Número Natural 

Art. 561. Fórmula da composição da DNT - Dívida Ativa Não Tributária: 

DNT = (OLNT + AD) 

AD=(AM+ MT+MM+JM+DA) 

DNT = (OLNT + AM + MT + MM + JM + DA) 

LEGENDA DESCRIÇÃO 
DNT Dívida Ativa Não Tributária 

OLNT Obrigação Legal Não Tributária 
AD Adicionais sobre Obrigação Legal Não Tributária 
AI\'l Atualização Monetária 
MT Multa 
MM Multa de Mora 
JM Juros de Mora 
DA Demais Adicionais 

CAPÍTULO V 
TIDA-T - TERMO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUT RIA 
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Art. 562. O TIDA-T - Termo de Inscrição da Dívida Ativa Tributária: 
1 - deverá ser autenticado pelo responsável pelo Órgão de Dívida Ativa; 
II - indicará obrigatoriamente: 

o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que 
possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; 

a quantia devida e a metodologia de cálculo dos juros de mora acrescidos; 
a origem, a natureza e a fundamentação legal do crédito tributário; 
a data em que foi inscrita; 
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. 

§ 1.0 O TIDA-T - Termo de Inscrição da Dívida Ativa Tributária será preparado e 
numerado por processo eletrônico. 

§ 2.° O modelo do TIDA-T - Termo de Inscrição da Dívida Ativa Tributária será instituido 
através de portaria pela autoridade competente. 

CAPÍTULO VI 
LRDA-T - LIVRO DE REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 

Art. 563. O LRDA-T - Livro de Registro da Dívida Ativa Tributária: 
i - é de uso obrigatório para escriturar os TIDA-Ts - Termos de Inscrição da Dívida Ativa 

Tributária: 
II - será escriturado, anualmente, em linhas e em folhas numeradas, eletronicamente, em 

ordem crescente; 
III - indicará obrigatoriamente: 

o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis; 
a quantia devida; 
o número do registro, numerado, por linhas em folhas, eletronicamente, em ordem 

crescente; 
a data e o número da folha do registro da inscrição; 
o número do livro, bem como o exercício a que se refere; 

IV - deverá ser autenticado pelo responsável pelo órgão de Dívida Ativa. 
§ 1.0 O LRDA-T - Livro de Registro da Dívida Ativa Tributária será, escriturado e 

numerado por processo eletrônico. 
§ 2.° O modelo do LRDA-T - Livro de Registro da Dívida Ativa Tributária será instituido 

através de portaria pela autoridade competente. 

CAPÍTULO VII 
CDA-T - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 

Art. 564. A CDA-T - Certidão de Dívida Ativa Tributária: 

1 - deverá ser autenticada pelo responsável pelo Órgão de Dívida Ativa; 
II - indicará obrigatoriamente: 
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o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que 
possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; 

a quantia devida e a metodologia de cálculo dos juros de mora acrescidos; 
a origem, a natureza e a fundamentação legal do crédito tributário; 
a data em que foi inscrita; 
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito; 
a indicação do livro e da folha da inscrição. 

§ 1.0 A CDA-T - Certidão de Dívida Ativa Tributária será preparado e numerado por 
processo eletrônico. 

§ 2.° O modelo da CDA-T - Certidão de Dívida Ativa Tributária será instituido através de 
portaria pela autoridade competente. 

CAPÍTULO VIII 
TIDA-NT—TERMO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 

Art. 565. O TIDA-NT - Termo de Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária deverá 
conter: 

1 - O nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou a 
residência de um e de outros; 

II - O VOD - Valor Originário da Dívida; 
III - O TI - Termo Inicial; 
IV - A metodologia de cálculo: 

dos JM - Juros de Mora; 
dos DE - Demais Encargos previstos em lei ou contrato; 

V - A origem, a natureza e a fundamentação legal ou contratual da dívida; 
VI - a indicação, se for o caso, de estar à dívida sujeita à AM - Atualização Monetária, 

bem como o respectivo fundamento legal e o TI - Termo Inicial para o cálculo; 
VII - a data e o NI - Número da Inscrição, no registro de dívida ativa; 
VIII - o NPA - Número do Processo Administrativo ou do AI —Auto de Infração, se neles 

estiver apurado o valor da dívida. 
§ 1.0 O TIDA-NT - Termo de Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária será preparado e 

numerado por processo eletrônico. 
§ 2.° O modelo do TIDA-NT - Termo de Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária será 

instituido através de portaria pela autoridade competente. 

CAPÍTULO IX 
LRDA-NT - LIVRO DE REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 

Art. 566. O LRDA-NT - Livro de Registro da Dívida Ativa Não Tri1utária: 
1 - é de uso obrigatório para escriturar os TIDA-NTs - Termos de Inscrição da Dívida 

Ativa Não Tributária: 

1scianoft4'zeVedO Leite 
e Mica- 158 

e dente 



- 	 Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia 
Estado do Rio de Janeiro 

o
p 

 

DRO DA  MESA DIRETORA 

II - será escriturado, anualmente, em linhas e em folhas numeradas, eletronicamente, em 
ordem crescente; 

III - indicará obrigatoriamente: 
o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis; 
o valor originário; 
o número do registro, numerado, por linhas em folhas, eletronicamente, em ordem 

crescente; 
a data e o número da folha do registro da inscrição; 
o número do livro, bem como o exercício a que se refere; 

IV - deverá ser autenticado pelo responsável pelo órgão de Dívida Ativa. 
§ 1.0 O LRDA-NT - Livro de Registro da Dívida Ativa Não Tributária será preparado e 

numerado por processo eletrônico. 
§ 2.0  O modelo do LRDA-NT - Livro de Registro da Dívida Ativa Não Tributária será 

instituído através de portaria pela autoridade competente. 

CAPÍTULO X 
CDA-NT - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 

Art. 567. A CDA-NT - Certidão de Dívida Ativa Não Tributária deverá conter: 
1 - O nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou a 

residência de um e de outros; 
II - O VOD - Valor Originário da Dívida; 
III - O TI - Termo Inicial; 
IV - A metodologia de cálculo: 

dos JM - Juros de Mora; 
dos DE - Demais Encargos previstos em lei ou contrato; 

V - A origem, a natureza e a fundamentação legal ou contratual da dívida; 
VI - a indicação, se for o caso, de estar à dívida sujeita à AM - Atualização Monetária, 

bem como o respectivo fundamento legal e o TI - Termo Inicial para o cálculo; 
VII - a data e o NI - Número da Inscrição, no registro de dívida ativa; 
VIII - o NPA - Número do Processo Administrativo ou do AI —Auto de Infração, se neles 

estiver apurado o valor da dívida. 
§ 1.0 A CDA-NT - Certidão de Dívida Ativa Não Tributária será preparado e numerado 

por processo eletrônico. 
§ 2.° O modelo da CDA-NT - Certidão de Dívida Ativa Não Tributária será instituido 

através de portaria pela autoridade competente. 
§ 3.° A CDA-NT - Certidão de Dívida Ativa Não Tributária será autenticada pelo 

responsável pelo órgão de Dívida Ativa. 
§ 4.° A CDA-NT - Certidão de Dívida Ativa Não Tributária poderá substituir o TIDA-NT 

- Termo de Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária. 
§ 5.° Até a decisão de primeira instância, a CDA-NT - Certidão de Dívida Ativa Não 

Tributária poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para 
embargos. 

CAPÍTULO XI 
NULIDADE DA INSCRIÇÃO E DO PROCESSO JCOB A 
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DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 

Art. 568. São causas de nulidade da inscrição na DAT - Dívida Ativa Tributária e, por 
conseguinte, também, do PC-DAT - Processo de Cobrança da Dívida Ativa Tributária, a omissão, 
no TIDA-T - Termo de Inscrição da Dívida Ativa Tributária: 

1— Da autenticação do responsável pelo órgão de Dívida Ativa; 
II - da indicação: 

do nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis; 
da quantia devida e da metodologia de cálculo dos juros de mora acrescidos; 
da origem, da natureza e da fundamentação legal do crédito tributário; 
da data de inscrição da DAT - Dívida Ativa Tributária; 
havendo, do número do processo administrativo que originou o crédito tributário. 

Art. 569. São causas de nulidade da inscrição na DAT - Dívida Ativa Tributária e, por 
conseqüência, também, do PC-DAT - Processo de Cobrança da Dívida Ativa Tributária, o erro, no 
TIDA-T - Termo de Inscrição da Dívida Ativa Tributária: 

1 - na autenticação do responsável pelo órgão de Dívida Ativa; 
II - na indicação: 

do nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis; 
da quantia devida e da metodologia de cálculo dos juros de mora acrescidos; 
da origem, da natureza e da fundamentação legal do crédito tributário; 
da data de inscrição da DAT - Dívida Ativa Tributária; 
havendo, do número do processo administrativo que originou o crédito tributário. 

Art. 570. São causas de nulidade da inscrição na DAT - Dívida Ativa Tributária e, por 
conseguinte, também, do PC-DAT - Processo de Cobrança da Dívida Ativa Tributária, a omissão, 
na CDA-T - Certidão de Dívida Ativa Tributária: 

1— Da autenticação do responsável pelo órgão de Dívida Ativa; 
II - da indicação: 

do nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis; 
da quantia devida e da metodologia de cálculo dos juros de mora acrescidos; 
da origem, da natureza e da fundamentação legal do crédito tributário; 
da data de inscrição da DAT - Dívida Ativa Tributária; 
havendo, do número do processo administrativo que originou o crédito tributário; 
da indicação do livro e da folha da inscrição da DAT - Dívida Ativa Tributária. 

Art. 571. São causas de nulidade da inscrição na DAT - Dívida Ativa Tributária e, por 
conseqüência, também, do PC-DAT - Processo de Cobrança da Dívida Ativa Tributária, o erro, na 
CDA-T - Certidão de Dívida Ativa Tributária: 

1 - na autenticação do responsável pelo órgão de Dívida Ativa; 
II - na indicação: 

do nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis; 
da quantia devida e da metodologia de cálculo dos juros de mora acrescidos; 
da origem, da natureza e da fundamentação legal do crédito tributário; 
da data de inscrição da DAT - Dívida Ativa Tributária; 	 / 
havendo, do número do processo administrativo que originou o créd/to tributário; 
da indicação do livro e da folha da inscrição da DAT - Dívida Ativ/ Tributária. 
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Art. 572. A nulidade da inscrição e do processo de cobrança da DAT - Dívida Ativa 
Tributária poderá ser sanada antes de proferida a decisão de primeira instância judicial, mediante 
substituição da CDA-T - Certidão de Dívida Ativa Tributária nula, devolvido ao sujeito passivo, 
acusado ou interessado, o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. 

§ 1.0 Depois de proferida a decisão de primeira instância judicial, a CDA-T - Certidão de 
Dívida Ativa Tributária não mais poderá ser substituída. 

§ 2.° A anulação da inscrição e do processo de cobrança da DAT - Dívida Ativa Tributária, 
não, necessariamente, implica cancelamento do crédito tributário. 

§ 3° Estando, ainda, dentro do prazo prescricional, pode a Fazenda Pública Municipal, 
novamente, inscrever o crédito tributário na DAT - Dívida Ativa Tributária, lavrando, desta vez, 
corretamente, o TIDA-T - Termo de Inscrição em Dívida Ativa Tributária e a CDA-T - Certidão de 
Dívida Ativa Tributária, abrindo, assim, novo processo de cobrança da DAT - Dívida Ativa 
Tributária. 

CAPÍTULO XII 
PAD - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INSCRIÇÃO 

DA DAFAM - DÍVIDA ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

Art. 573. O PAD - Processo Administrativo de Inscrição de Dívida Ativa da Fazenda 
Pública Municipal deverá ser mantido no órgão responsável pela Dívida Ativa. 

§ 1.0 Havendo requisição pelas partes, pelo juiz ou pelo ministério público, serão extraídas 
cópias autenticadas ou certidões do PAD - Processo Administrativo de Inscrição de Dívida Ativa da 
Fazenda Pública Municipal. 

§ 2.° Mediante requisição do Juiz à repartição competente, com dia e hora previamente 
marcados, poderá o PAD - Processo Administrativo de Inscrição de Dívida Ativa da Fazenda 
Pública Municipal ser exibido na sede do juízo, pelo funcionário para esse fim designado, lavrando 
o serventuário termo da ocorrência, com indicação, se for o caso, das peças a serem trasladadas. 

Art. 574. O PAD - Processo Administrativo de Inscrição de Dívida Ativa da Fazenda 
Pública Municipal será: 

1 - Aberto pelo responsável pelo órgão de Dívida Ativa; 
II - Preparado e numerado por processo eletrônico; 
III - Formado, cronologicamente, pelo MACAL - Mapa de Controle Administrativo da 

Legalidade, pelo MALIC - Mapa de Apuração da Liquidez e da Certeza, pelo TIDA - Termo de 
Inscrição de Dívida Ativa e pela CDA - Certidão de Dívida Ativa. 

CAPÍTULO XIII 
CAL-T - CONTROLE ADMINISTRATIVO DA LEGALIDADE DO CRÉDITO DA 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE NATUREZA TRIBUTÁRIA 

Art. 575. Para o Município estabelecer CAL.-T - Controle Admi 
dos Tributos Vencidos, objetivando a ALIC —Apuração Administrativa de 
com a Finalidade de inscrevê-lo na DAT - Dívida Ativa Tributária, deverá 
Subcontroles Administrativos da Legalidade. 
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Art. 576. O 1°  (primeiro) SAL - Subcontrole Administrativo da Legalidade é ° 
Subcontrole do Princípio da Privatividade. 

§ 1.0 O Subcontrole do Princípio da Privatividade é a Verificação da Titularidade da 
Competência Tributária. 

§ 2.° A Verificação da Titularidade da Competência Tributária é a constatação se o 
Município, como a Pessoa Política Titular da Competência Tributária Privativa, está Cobrando um 
dos Tributos: IPTU, ITBI, ISSQN, Taxa de Poder de Polícia da Competência Municipal, Taxa de 
Serviço Público Específico ou Divisível da Competência Municipal, ou Contribuição de Melhoria. 

Art. 577. O 20  (segundo) SAL - Subcontrole Administrativo da Legalidade é 
Subcontrole do Princípio da Privatividade. 

§ 1.0 O Subcontrole do Princípio da Facultatividade é a Verificação do Exercício da 
Competência Tributária. 

§ 2.° A Verificação Exeráício da Competência Tributária é a constatação se o Município, 
como a Pessoa Política Titular da Competência Tributária Privativa, editou Lei instituindo um dos 
Tributos: IPTU, ITBI, ISSQN, Taxa de Poder de Polícia da Competência Municipal, Taxa de 
Serviço Público Específico ou Divisível da Competência Municipal, ou Contribuição de Melhoria. 

Art. 578. O 3°  (terceiro) SAL - Subcontrole Administrativo da Legalidade é o Subcontrole 
do Princípio da Permissividade. 

§ 1.0 O Subcontrole do Princípio da Permissividade é a Verificação da Imunidade e das 
Vedações Tributárias. 

§ 2.° A Verificação da Imunidade Tributária é a constatação se o sujeito passivo, além de 
apresentar o perfil, atende às exigências legais para gozar do beneficio constitucional. 

§ 3° A Verificação das Vedações Tributárias é a constatação se na constituição do crédito 
tributário, foram observados os Princípios da Reserva Legal, da Igualdade Tributária, da 
Anterioridade, da Anualidade e da Não-Utilização do Tributo com Efeito de Confisco. 

Art. 579. O 40  (quarto) SAL - Subcontrole Administrativo da Legalidade é o Subcontrole 
do Princípio da Executoriedade. 

§ 1.° O Subcontrole do Princípio da Executoriedade é a Verificação da Norma 
Constitucional de Competência Tributária e da Regra Infraconstitucional de Capacidade Tributária. 

§ 2.° A Verificação da Norma Constitucional de Competência Tributária e da Regra 
Infraconstitucional de Capacidade Tributária é a constatação se o Fato Gerador, a Hipótese de 
Incidência, o Sujeito Passivo, a Base de Cálculo e a Alíquota são compatíveis com o tributo, 
estabelecendo consistências com a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional, a 
Legislação Federal, a Lei Orgânica do Município e a Legislação Tributária Municipal. 

Art. 580. O 5°  (quinto) SAL - Subcontrole Administrativo da Legalidade é o Subcontrole 
do Princípio da Exigibilidade. 

§ 1.° O Subcontrole do Princípio da Exigibilidade é a Verificação da Regra 
Infraconstitucional de Análise de Crédito Tributário. 

§ 2.° A Verificação da Regra Infraconstitucional de Análise de Crédito Tributário é a 
constatação se a Exigibilidade do Crédito Tributário não está: 

1 - Suspensa, pesquisando a existência de moratória, de depósito do seu montante integral, 
de reclamações e de recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tjibutário administrativo, 
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de concessão de medida liminar em mandado de segurança, de concessão de medida liminar ou de 
tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial e de parcelamento; 

II - Extinta, pesquisando a existência de pagamento, de compensação, de transação, de 
remissão, de prescrição, de decadência, de conversão de depósito em renda, de pagamento 
antecipado e de homologação do lançamento, de consignação em pagamento, de decisão 
administrativa irreformável, de decisão judicial passada em julgado e de dação em pagamento em 
bens imóveis; 

III - Excluída, pesquisando a existência de isenção e de anistia. 

Art. 581. O CAL-T - Controle Administrativo da Legalidade de Tributo Vencido deverá 
ser efetuado através do MACAL-T - Mapa de Controle Administrativo da Legalidade Tributária. 

§ 1.0 O MACAL-T - Mapa de Controle Administrativo da Legalidade Tributária será 
preparado e numerado por processo eletrônico. 

§ 2.° O modelo do MACAL-T - Mapa de Controle Administrativo da Legalidade 
Tributária é o constante no anexo VII desta Lei. 

§ 3•0 O MACAL-T - Mapa de Controle Administrativo da Legalidade Tributária será 
autenticado pelo responsável pelo órgão de Dívida Ativa. 

CAPÍTULO XIV 
ALIC-T - APURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA LIQUIDEZ E DA CERTEZA DO 

CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE NATUREZA TRIBUTÁRIA 

Art. 582. Para o Município estabelecer ALIC-T - Apuração Administrativa da Liquidez e 
da Certeza dos Tributos Vencidos, com a Finalidade de inscrevê-lo na DAT - Dívida Ativa 
Tributária, deverá efetuar 6 (seis) SALICs 	Sub-apurações Administrativas da Certeza e da 
Liquidez. 

Art. 583. A la  (primeira) SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez 
é a SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da Base de Cálculo. 

Parágrafo único. A SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da 
Base de Cálculo é a Verificação da sua Fundamentação Legal e da sua Metodologia de Apuração. 

Art. 584. A 2a  (segunda) SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez 
é a SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da Alíquota. 

Parágrafo único. A SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da 
Alíquota é a Verificação da sua Fundamentação Legal e da sua Metodologia de Apuração. 

Art. 585. A 3a  (terceira) SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez é 
a SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da Atualização Monetária. 

Parágrafo único. A SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da 
Atualização Monetária é a Verificação da sua Fundamentação Legal e da sua Metodologia de 
Cálculo. 

Art. 586. A 4a  (quarta) SALIC - Sub-apuração Administrativa Lia Certeza e da Liquidez é 
a SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da M lta. 
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Parágrafo único. A SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da 
Multa é a Verificação da sua Fundamentação Legal e da sua Metodologia de Cálculo. 

Art. 587. A 5a  (quinta) SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez é 
a SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da Multa de Mora. 

Parágrafo único. A SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da 
Multa de Mora é a Verificação da sua Fundamentação Legal e da sua Metodologia de Cálculo. 

Art. 588. A 6a  (sexta) SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez é a 
SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez dos Juros de Mora. 

Parágrafo único. A SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez dos 
Juros de Mora é a Verificação da sua Fundamentação Legal e da sua Metodologia de Cálculo. 

Art. 589. A ALIC-T - Apuração Administrativa da Liquidez e da Certeza dos Tributos 
Vencidos deverá ser efetuada através do MALIC-T - Mapa de Apuração da Liquidez e da Certeza 
Tributária. 

§ 1.0 O MALIC-T - Mapa de Apuração da Liquidez e da Certeza Tributária será preparado 
e numerado por processo eletrônico. 

§ 2.° O modelo do MALIC-T - Mapa de Apuração da Liquidez e da Certeza Tributária será 
instituido através de portaria pela autoridade competente. 

§ 3.° O MALIC-T - Mapa de Apuração da Liquidez e da Certeza Tributária será 
autenticado pelo responsável pelo órgão de Dívida Ativa. 

Art. 590. A fluência de juros de mora na dinamização da composição da DAT - Dívida 
Ativa Tributária não exclui, não desfigura, não descaracteriza e nem afeta o caráter estático de 
liquidez do Crédito de Natureza Tributária da Fazenda Pública Municipal. 

CAPÍTULO XV 
CAL-NT - CONTROLE ADMINISTRATIVO DA LEGALIDADE DO CRÉDITO DA 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA 

Art. 591. Para o Município estabelecer CAL-NT - Controle Administrativo da Legalidade 
dos Créditos Não Tributários Vencidos, objetivando a ALIC —Apuração Administrativa de sua 
Liquidez e Certeza, com a Finalidade de inscrevê-lo na DNT - Dívida Ativa Não Tributária, deverá 
efetuar 5 (cinco) SALs - Subcontroles Administrativos da Legalidade. 

Art. 592. O 10  (primeiro) SAL - Subcontrole Administrativo da Legalidade é o 
Subcontrole do Princípio da Privatividade. 

§ 1.0 O Subcontrole do Princípio da Privatividade é a Verificação da Titularidade da 
Competência Creditícia. 

§ 2.° A Verificação da Titularidade da Competência Creditícia é a constatação se o 
Município, como a Pessoa Política Titular da Competência Creditícia Privativa, está Cobrando um 
Crédito Não Tributário que lhe pertence. 
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Art. 593. O 2°  (segundo) SAL - Subcontrole Administrativo da Legalidade é o 
Subcontrole do Princípio da Privatividade. 

§ 1.0 O Subcontrole do Princípio da Facultatividade é a Verificação do Exercício da 
Competência Creditícia. 

§ 2.° A Verificação Exercício da Competência Creditícia é a constatação se o Município, 
como a Pessoa Política Titular da Competência Creditícia Privativa, editou Lei instituindo ou 
assinou Contrato fazendo jus a um Crédito Não Tributário que lhe pertence. 

Art. 594. O 3°  (terceiro) SAL - Subcontrole Administrativo da Legalidade é o Subcontrole 
do Princípio da Permissividade. 

§ 1.0 O Subcontrole do Princípio da Permissividade é a Verificação de Impedimento Legal 
ou de Vedação Contratual. 

§ 2.° A Verificação do Impedimento Legal é a constatação se o Município não está sendo 
alcançado por algum Diploma Legal que o impeça de receber o crédito de natureza não tributária. 

§ 3•0 A Verificação da Vedação Contratual é a constatação se o Município não está sendo 
alcançado por alguma Cláusula Proibitiva que o impeça de receber o crédito de natureza não 
tributária. 

Art. 595. O 40  (quarto) SAL - Subcontrole Administrativo da Legalidade é o Subcontrole 
do Princípio da Executoriedade. 

§ 1.0 O Subcontrole do Princípio da Executoriedade é a Verificação da Norma Legal de 
Competência Creditícia ou da Cláusula Contratual de Capacidade Creditícia. 

§ 2.° A Verificação da Norma Legal de Competência Creditícia é a constatação se há 
Fundamentação Legal para a cobrança do crédito de natureza não tributária. 

§ 3•o A Verificação da Cláusula Contratual de Capacidade Creditícia é a constatação se há 
Embassamento Contratual para a cobrança do crédito de natureza não tributária. 

Art. 596. O 5°  (quinto) SAL - Subcontrole Administrativo da Legalidade é o Subcontrole 
do Princípio da Exigibilidade. 

§ 1.0 O Subcontrole do Princípio da Exigibilidade é a Verificação da Análise do Crédito 
Não Tributário. 

§ 2.° A Verificação da Análise do Crédito Não Tributário é a constatação se a 
Exigibilidade do Crédito Não Tributário não está: 

1 - Suspensa, pesquisando a existência de moratória, de depósito do seu montante integral, 
de reclamações e de recursos, nos termos das leis reguladoras do processo administrativo, de 
concessão de medida liminar em mandado de segurança, de concessão de medida liminar ou de 
tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial e de parcelamento; 

II - Extinta, pesquisando a existência de pagamento, de compensação, de transação, de 
remissão, de prescrição, de decadência, de conversão de depósito em renda, de consignação em 
pagamento, de decisão administrativa irreformável, de decisão judicial passada em julgado e de 
dação em pagamento em bens imóveis; 

III - Excluída, pesquisando a existência de perdão de crédito /tão tributário. 
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Art. 597. O CAL-NT - Controle Administrativo da Legalidade de Crédito Não Tributário 
Vencido deverá ser efetuado através do MACAL-NT - Mapa de Controle Administrativo da 
Legalidade Não Tributária. 

§ 1.0 O MACAL-NT - Mapa de Controle Administrativo da Legalidade Não Tributária 
será preparado e numerado por processo eletrônico. 

§ 2.° O modelo do MACAL-NT - Mapa de Controle Administrativo da Legalidade Não 
Tributária será instituido através de portaria pela autoridade competente. 

§ 30 O MACAL-NT - Mapa de  Controle Administrativo da Legalidade Não Tributária 
será autenticado pelo responsável pelo órgão de Dívida Ativa. 

CAPÍTULO XVI 
ALIC-NT - APURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA LIQUIDEZ E DA CERTEZA 

DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE NATUREZA 
NÃO TRIBUTÁRIA 

Art. 598. Para o Município estabelecer ALIC-NT - Apuração Administrativa da Liquidez 
e da Certeza dos Créditos Não Tributários Vencidos, com a Finalidade de inscrevê-lo na DNT - 
Dívida Ativa Não Tributária, deverá efetuar 6 (seis) SALICs - Sub-apurações Administrativas da 
Certeza e da Liquidez. 

Art. 599. A la  (primeira) SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez 
é a SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez do Principal. 

Parágrafo único. A SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez do 
Principal é a Verificação da sua Fundamentação Legal ou Contratual e da sua Metodologia de 
Apuração. 

Art. 600. A 2' (segunda) SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez 
é a SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da Atualização Monetária. 

Parágrafo único. A SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da 
Atualização Monetária é a Verificação da sua Fundamentação Legal ou Contratual da sua 
Metodologia de Cálculo. 

Art. 601. A 3a  (terceira) SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez é 
a SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da Multa. 

Parágrafo único. A SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da 
Multa é a Verificação da sua Fundamentação Legal ou Contratual da sua Metodologia de Cálculo. 

Art. 602. A 4a  (quarta) SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez é 
a SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da Multa de Mora. 

Parágrafo único. A SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez da 
Multa de Mora é a Verificação da sua Fundamentação Legal ou Contratual da sua Metodologia de 
Cálculo. 
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Art. 603. A 5'  (quinta) SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez é 
a SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez dos Juros de Mora. 

Parágrafo único. A .SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez dos 
Juros de Mora é a Verificação da sua Fundamentação Legal ou Contratual da sua Metodologia de 
Cálculo. 

Art. 604. A 6' (sexta) SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez é a 
SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez dos Demais Adicionais. 

Parágrafo único. A SALIC - Sub-apuração Administrativa da Certeza e da Liquidez dos 
Demais Adicionais é a Verificação da sua Fundamentação Legal ou Contratual da sua Metodologia 
de Cálculo. 

Art. 605. A ALIC-T - Apuração Administrativa da Liquidez e da Certeza dos Créditos 
Não Tributários Vencidos deverá ser efetuada através do MALIC-NT - Mapa de Apuração da 
Liquidez e da Certeza Não Tributária. 

§ 1.0 O MALIC-NT - Mapa de Apuração da Liquidez e da Certeza Não Tributária será 
preparado e numerado por processo eletrônico. 

§ 2.° O modelo do MALIC-NT - Mapa de Apuração da Liquidez e da Certeza Não 
Tributária será instituido através de portaria pela autoridade competente. 

§ 3•0 o MALIC-NT - Mapa de Apuração da Liquidez e da Certeza Não Tributária será 
autenticado pelo responsável pelo órgão de Dívida Ativa. 

CAPÍTULO XVII 
CERTIDÕES NEGATIVAS 

Art. 606. Ficam instituídas a CND - Certidão Negativa de Débito, a CPD - Certidão 
Positiva de Débito e a CPND - Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito. 

Art. 607. A Fazenda Pública Municipal exigirá a CND - Certidão Negativa de Débito ou 
a CPND - Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito, como prova de quitação ou 
regularidade de créditos tributários e não-tributários. 

Art. 608. A CND - Certidão Negativa de Débito, a CPD - Certidão Positiva de 
Débito e a CPND - Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito serão expedidas 
mediante Requerimento do Interessado ou de seu representante legal, devidamente habilitados. 

Art. 609. O Requerimento do Interessado deverá conter: 
1 - o(s) Tributo(s) a que se Refere(m); 
II - o(s) Estabelecimento (s) a que se Refere(m); 
Ill - o(s) Imóvel(is) a que se Refere(m); 
IV - as Informações Necessárias à Identificação do Interessado: 
a - o Nome ou a Razão Social; 
b - a Residência ou o Domicílio Fiscal; 
c - o Ramo de Negócio ou a Atividade; 	 teciazevedo Leite 
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V - a Indicação do Período a que se refere o Pedido. 
Parágrafo único. O modelo de Requerimento do Interessado será instituido através de 

portaria pela autoridade competente. 

Art. 610. A CND - Certidão Negativa de Débito, a CPD - Certidão Positiva de 
Débito e a CPND - Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito, relativas à situação 
fiscal e a dados cadastrais, só serão expedidas após as informações fornecidas pelos órgãos 
responsáveis pelos dados a serem certificados. 

Art. 611. Será expedida a CND - Certidão Negativa de Débito se não for constatado a 
existência de créditos não vencidos: 

1 - em curso de cobrança executiva em que não tenha sido efetivada a penhora; 
II - cuja exigibilidade não esteja suspensa. 
§ 1.0 A CND - Certidão Negativa de Débito terá validade de 60 (sessenta) dias. 
§ 2.°  O modelo de CND - Certidão Negativa de Débito será instituido através de portaria 

pela autoridade competente. 

Art. 612. Será expedida a CPND - Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito se 
for constatado a existência de créditos não vencidos: 

1— em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; 
II - cuja exigibilidade esteja suspensa. 
§ 1.0 A CPND - Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito surtirá os mesmos 

efeitos que a CND - Certidão Negativa de Débito. 
§ 2.°  A CPND - Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito terá validade de 30 

(trinta) dias. 
§ 3 °  O modelo de CPND - Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito será 

instituido através de portaria pela autoridade competente. 

Art. 613. Será expedida a CPD - Certidão Positiva de Débito se for constatado a existência 
de créditos vencidos: 

1 - em curso de cobrança executiva em que não tenha sido efetivada a penhora; 
II - cuja exigibilidade não esteja suspensa. 
§ 1.0 A CPD - Certidão Positiva de Débito não surtirá os mesmos efeitos que a CND - 

Certidão Negativa de Débito. 
§ 2.0  A CPD - Certidão Positiva de Débito terá validade de 90 (noventa) dias. 
§ 30 O modelo de CPD - Certidão Positiva de Débito será instituido através de portaria 

pela autoridade competente. 

Art. 614. O prazo máximo para a expedição de certidão será de 10 (dez) dias, contados a 
partir do primeiro dia útil após a entrada do requerimento na repartição competente. 

§ 1°. As certidões poderão ser expedidas pelo processo mecânico ou eletrônico. 
§ 2°. As certidões serão assinadas pelo Responsável pelo órgão de Dívida Ativa. 

Art. 615. A CND - Certidão Negativa de Débito, a CPD - Certidão Positiva de 
Débito e a CPND - Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito Certid Negativa: 

1 - não servirão de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes /a recolhimentos 
que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Fazenda P/blica Municipal, 
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conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de 1 a IX do Artigo 149 da Lei Federal N2-5172, de 
25-10-1966 - Código Tributário Nacional; 

II - serão eficazes, dentro de seu prazo de validade e para o fim a que se destinam, 
perante qualquer órgão ou entidade da Administração Federal, Estadual e Municipal, Direta ou 

Indireta. 

Art. 616. - A prática de ato indispensável para evitar a caducidade de direito dispensa a 
prova de quitação de tributos, a CND - Certidão Negativa de Débito. 

Parágrafo único. A dispensa a prova de quitação de tributos, a CND - Certidão Negativa 
de Débito, não elimina, porém, a responsabilidade: 

1 - de todos os participantes responderem, no ato, pelo tributo, porventura, devido, pelos 
juros de mora e pelas penalidades cabíveis, excetuadas às relativas a infrações; 

II - pessoal do infrator responder, no ato, pelas penalidades cabíveis, relativas a infrações. 

Art. 617. A CND - Certidão Negativa de Débito expedida com dolo ou fraude, contendo 
erro contra a Fazenda Pública, responsabiliza, pessoalmente, o funcionário responsável pela 
expedição, pelo crédito tributário e pelos juros de mora acrescidos. 

Art. 618. Na expedição de CND - Certidão Negativa de Débito dolosa ou fraudulenta 
contra a Fazenda Pública, a responsabilidade pessoal, do funcionário responsável, pelo crédito 
tributário e pelos juros de mora acrescidos, não exclui a responsabilidade criminal e funcional que 
no caso couber. 

Art. 619. Sem prejuízo das Responsabilidades Pessoal e Criminal, será exonerado, a bem 
do serviço público, o servidor que expedir Certidão dolosa ou fraudulenta contra a Fazenda Pública 
Municipal. 

Art. 620. As certidões serão solicitadas mediante requerimento da parte interessada ou de 
seu representante legal, devidamente habilitados, o qual deverá conter: 

nome ou razão social; 
endereço ou domicílio tributário; 
profissão, ramo de atividade e número de inscrição; 
início de atividade; 
finalidade a que se destina; 
o período a que se refere o pedido, quando for o caso; 
assinatura do requerente. 

Art. 621. As certidões relativas à situação fiscal e dados cadastrais só serão expedidas 
após as informações fornecidas pelos órgãos responsáveis pelos dados a serem certificados. 

Art. 622. Da certidão constará o crédito tributário e fiscal devidamente constituído. 

Parágrafo único. Considera-se crédito tributário e fiscal devidameÃconconstituído,  para 
efeito deste Art. 622: 

1—o  crédito tributário e fiscal lançado e não quitado à época própria 
II - a existência de débito inscrito em Dívida Ativa; 
Ill  - a existência de débito em cobrança executiva; 
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IV - o débito confessado. 

- 	 Art. 623. Na hipótese de comprovação, pelo interessado, de ocorrência de fato que 
importe em suspensão de exigibilidade de crédito tributário e fiscal ou no adiantamento de seu 
vencimento, a certidão será expedida com as ressalvas necessárias. 

Parágrafo único. A certidão emitida nos termos deste Art. 623 terá validade de certidão 
negativa enquanto persistir a situação. 

Art. 624. Será pessoalmente responsável, criminal e funcionalmente, o servidor que, 
por dolo, fraude, simulação ou negligência, expedir ou der causa à expedição de certidão 
incorreta. 

Art. 625. O prazo máximo para a expedição de certidão será de 10 (dez) dias, contados a 
partir do primeiro dia útil após a entrada do requerimento na repartição competente. 

§ 1.°  As certidões poderão ser expedidas pelo processo mecânico ou eletrônico e terão 
validade de 180 (cento e oitenta) dias. 

§ 2.°  As certidões serão assinadas pelo Diretor do Departamento responsável pela sua 
expedição. 

Art. 626. A Certidão Negativa será eficaz, dentro de seu prazo de validade e para o fim 
a que se destina, perante qualquer órgão ou entidade da Administração Federal, Estadual e 

Municipal, Direta ou Indireta. 

CAPÍTULO XVIII 
COBRANÇA FAZENDÁRIA 

Art. 627. 	O Município poderá mediante Lei instituir o PROGRAMA DE 
RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS MUNICIPAL. 

Art. 628. Os Créditos da Fazenda Pública Municipal, de natureza tributária e não 
tributária serão regularmente inscritas em Dívida Ativa após o vencimento do prazo para 
pagamento. 

1 - Após a expedição da CDA - Certidão de Dívida Ativa os créditos deverão ser objeto de 
cobrança amigável; 

II - Os créditos mencionados no "caput" deste artigo que não forem quitados e nem 
parcelados, poderão ser objeto de protesto e de terceirização para a cobrança dos mesmos. 

III - Não ocorrendo o pagamento nem o parcelamento dos créditos referidos no caput. do 
presente artigo, mediante as cobranças dos incisos anteriores, os mesmos deverão ser objeto de 
execução fiscal. 

Parágrafo único. O protesto e a terceirização da cobrança da Dívida A

ãidente 

ão ocorrer 
mediante assinatura de convenio com órgãos ou instituições competentes. 
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CAPÍTULO XIX 
EXECUÇÃO FISCAL 

Art. 629. A execução fiscal poderá ser promovida contra: 
1 - o devedor; 
II - o fiador; 
III - o espólio; 
IV - a massa; 
V - o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não-tributárias, de 

pessoas físicas ou jurídicas de direito privado; 
VI - os sucessores a qualquer título. 
§ 1.0 O síndico, o comissário, o liquidante, o inventariante e o administrador, nos casos 

de falência, concordata, liquidação, inventário, insolvência ou concurso de credores, se, antes 
de garantidos os créditos da Fazenda Pública Municipal, alienarem ou derem em garantia 
quaisquer dos bens administrados, respondem, solidariamente, pelo valor desses bens, 
ressalvado o disposto nesta Legislação. 

§ 2.°  A Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal, de qualquer natureza, aplicam-se 
as normas relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária, civil e comercial. 

§ 3.0  Os responsáveis poderão nomear bens livres e desembaraçados do devedor, tantos 
quantos bastem para pagar a dívida. Os bens dos responsáveis ficarão, porém, sujeitos à execução, 
se os do devedor forem insuficientes à satisfação da dívida. 

Art. 630. A petição inicial indicará apenas: 

1 - o juiz a quem é dirigida; 
II -o pedido; 
III - o requerimento para citação. 
§ 1.0 A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte 

integrante, como se estivesse transcrita. 
§ 2.°  A petição inicial e a Certidão da Dívida Ativa poderão constituir um único 

documento, preparado inclusive por processo eletrônico. 
§ 30 A produção de provas pela Fazenda Pública Municipal independe de requerimento na 

petição inicial. 
§ 4•0 O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais. 

Art. 631. Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e 
encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, o executado poderá: 

1 - efetuar depósito em dinheiro, a ordem do juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito, que assegure atualização monetária; 

II - oferecer fiança bancária; 
III - nomear bens à penhora; 
IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública 

Municipal. 
§ 1.0 O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o 

consentimento expresso do respectivo cônjuge. 
§ 2.0  Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária oij da penhora dos 

bens do executado ou de terceiros. 	 / 
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§ 3.°  A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro ou fiança bancária, 
produz os mesmos efeitos da penhora. 

§ 4.°  Somente o depósito em dinheiro faz cessar a responsabilidade pela atualização 
monetária e juros de mora. 

§ 5•0 A fiança bancária obedecerá às condições preestabelecidas pelo Conselho Monetário 
Nacional. 

§ 6.°  O executado poderá pagar parcela da dívida, que julgar incontroversa, e garantir a 
execução do saldo devedor. 

Art. 632. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução, a penhora poderá 
recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis. 

Art. 633. Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a 
qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. 

Art. 634. A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal só é 
admissível em execução, na forma da Lei Federal n° 6.830, de 22 de setembro de 1980, salvo as 
hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato 
declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente 
corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos. 

Parágrafo único. A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste Art. 634, 
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso 
interposto. 

Art. 635. A Fazenda Pública Municipal não está sujeita ao pagamento de custas e 
emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 
depósito. 

Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública Municipal ressarcirá o valor das 
despesas feitas pela parte contrária. 

Art. 636. O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à 
execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública Municipal será mantido na 
repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões que forem requeridas 
pelas partes ou requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. 

Parágrafo Único. Mediante requisição do juiz à repartição competente, com dia e hora 
previamente marcados, poderá o processo administrativo ser exibido, na sede do juízo, pelo 
funcionário para esse fim designado, lavrando o serventuário termo da ocorrência, com 
indicação, se for o caso, das peças a serem trasladadas. 

CAPÍTULO XX 
GARANTIAS E PRIVILÉGIOS 
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Seção 1 
Disposições Gerais 

Art. 637. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam 
previsto em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, 
de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os 
gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data 
da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare 
absolutamente impenhoráveis. 

Art. 638. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu 
começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública Municipal por crédito 
tributário regularmente inscrito como dívida ativa. 

Seção II 
Preferências 

Art. 639. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores 
ou habilitação em falência, concordata, inventário ou arrolamento. 

Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas 
de direito público, na seguinte ordem: 

1— União; 
II - Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pro rata; 
III - Municípios, conjuntamente e "pro rata". 

Art. 640. São encargos da massa falida, pagáveis preferencialmente a quaisquer outros e 
às dívidas da massa, os créditos tributários vencidos e vincendos, exigíveis no decurso do 
processo de falência. 

Art. 641. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em inventário ou 
arrolamento, ou a outros encargos do monte, os créditos tributários vencidos ou vincendos, a 
cargo do 	de cujus ou de seu espólio, exigíveis no decurso do processo de inventário ou 
arrolamento. 

Art. 642. São pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos tributários vencidos 
ou vincendos, a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em liquidação judicial ou 
voluntária, exigíveis no decurso da liquidação. 
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Art. 643. Não será concedida concordata nem declarada a extinção das obrigações do 
falido, sem que o requerente faça prova da quitação de todos os tributos relativos à sua atividade 
mercantil. 

Art. 644. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem 
prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. 

Art. 645. O Município não celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência 
pública sem que contratante ou proponente faça prova da quitação de todos os créditos tributários e 
fiscais devidos à Fazenda Pública Municipal , relativos à atividade em cujo exercício contrata ou 
concorre. 

CAPÍTULO XXI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 646. A Unidade Fiscal do Município - UFM, terá seu valor unitário, corrigido 
monetariamente, a critério da autoridade. administrativa, por índices oficiais de inflação. 

Art. 647. A concessão de moratória, anistia, isenção e imunidade não gera direito 
adquirido em caráter individual e será revogada de oficio, sempre que se apure que o beneficiado 
não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os 
requisitos para a concessão do favor, cobrando-se, assim, os créditos devidos acrescidos de juros 
de mora: 

1 - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo, fraude ou simulação do 
beneficiado, ou de terceiro em beneficio daquele; 

II - sem imposição de penalidade, nos demais casos. 
§ 1.0 No caso do inciso 1 deste Art. 647, o tempo decorrido entre a concessão do beneficio 

e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito. 
§ 2.°  No caso do inciso II deste Art. 647, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o 

referido direito. 

Art. 648. A concessão de moratória, anistia, isenção e imunidade não dispensa o 
cumprimento de obrigações acessórias. 

Art. 649. Esta Lei entrará em vigor em 1.°  de janeiro de 2014. 

Paragrafo Único. Os anexos II e III entrarão em vigor 90(noventa) dias a partir da data da 
publicação da presente Lei, conforme preceitua o Art. 150, inciso III, alinea "b" e "c" da 
Constituição Federal de 1988. 

Art. 650. Ficam revogadas as Leis Complementares Municipais, N 26, de 21 de 
dezembro de 2001, N° 032, de 30 de dezembro de 2002, N° 037, de 29 de dezembro de 2003 e todo 

Capítulo III da Lei Complementar 031 de 30 de dezembro de 2002, e as demas disposições em 
contrário. 

Liciano d vedo Leite 
a de Mica— 

Pra idente 174 C SPA 
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Art. 651. Permanecem em vigor as disposições contidas na Lei n° 2254 de 21 de 
dezembro de 2010 e Lei Complementar n° 89 de 08 de dezembro de 2011. 

São Pedro da Aldeia, 7 de novembro de 2013. 

MESA DIRETORA 

LUCIANO DE AZEVEDO LEITE (CUBA 

RODSON DE SOUZA FARIAS (Rfl(NH O RX) — Vice-Presidente 

JOSÉ ANTONIO M HO O) — 12  Secretária 

ANDRÉ LUIZ L DOS SANTOS (ANDRÉ DE IILSON) — 2° Secretária 

Lucia ee0 Leite 
GÁga\de Mica— 

s ente 
C MS P A 
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COMISSÔES TÉCNICAS 
EDRO 0A 

COMISSÃO TÉCNICA PERMANENTE DE JIJSTICA E REDACÃO 
COMISSÃO TÉCNICA PERMANTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

CIIMISSÃO TÉCNICA PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

= PARECER CONJUNTO = 

flispile sobra a atualização do sistema tributário 
mzrnii$a/ a das normas gerais da direito 
tributário aplicávais ao Murn4iio. 

AUTOR: Chefe do Poder Executivo 
RELATOR: Vereador - Presidente FRANCISCO DE ASSIS SUUZA LESSA (Chiquinho de Dona Chica) 

CENTE 
Constou no expedíente'da Sessão 1—RELATÚRIO 

do dia  

Cuida  oLF 

G u g a d:JD Hibaio Poder Executivo, enca 

do Sistema Tribut 

Município. 

bro de 2013, de autoria 

cujo escopo dispõe sobre 

ireito Tributário aplicáveis ao 

rojeto de Lei Com piem entarn-. 12, 

Ili  rn ha d o pormeioda Mensagem n 
b rio. Municipal edas normas gera 

NL@ bJ' 

II - CDNCLUSES DEI RELATOR 

Após exame criterioso da matéria em tela, este Relator orienta-se, quanto ao 

aspecto estritamente da legalidade, numa análise prévia, no sentido de que a sugestão apresentada teria 

condições de ser convertida em projeto de lei, pois veicula matéria que está inserida na competéncia 

legislativa desta Casa, ratificando a utilidade e necessidade de sua aprovação. 
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DRO 0A 

...continuaçâo do Parecer Conjunto Projeto de Lei Complementar ng 12/2013. 

111-VOTO 

As Comissões Técnicas de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Obras e 

Serviços Públicos, adotam e recomendam ao Plenário desta Casa Legislativa o Parecer ao Projeto de Lei 

Complementar n2.12/2913, do Relator. Vereador FRANCISCO DE ASSIS SOUZA LESSA (Chiquinha de Dona 

Chica) - Presidente da Comissão de Justiça e Redação, encaminhando-o para decisão do Colando Plenário. 

Saladas 

- L 
COMISSÃO TÉCNICA  DE JHSTlIA EREDAÇAIJ

.: 
,j COMISSAOTECNICA.DE.FINANIAS E 0RCAME 

v:k - 

FRANCISCO ETi LESSA - JOSÉ ANTOJf1 _M FILHO FILHO - Presidente 
A Li  

JOSÉ AN114119 MáfINS FILHO - Membro 'J' ã-' FRANCISCO DE A ZA LESSA - Membro 

TO 

FRANKLIN RIBEIRO CHAVES DE MORAES - Membro AWDRE WIZ LEITE DOS SANTOS - -Membro 

APROVADO 
.a VOTAÇÃO 

E ni L.J! _/ CUM55Ã0 TÉCNICA DE OBRAS E SER VIIIS PIIRLICOS 

-. 

P.rsdente 
-- DENILEON DE 

-uga de11ica 
—Presidente— 

JDRGEANLJ. 
APRO E) 0,1  

2A s ULTl iV14 VOTAÇO 
_____ 

— 	- 	- - 

Mica 
—Presidente.. 

- Membro 

FARIAS (Robinho RX) - Membro 


