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DOS IMPOSTOS

TITULO I

ill -CONTRIBUICAO DE MELHORIA

ll-TAXAS:
a - Taxa de Services Publicos:
b - Taxa de Licenca,

1- IM:POSTOS:
a - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana;
b - Imposto Sobre Service de Qualquer Natureza:
c - Imposto Sobre a Transmissao de Bens Im6veis.

Art. 2.0 - Ficam instituidos os seguintes tributos:

PARTE ESPECIAL - TRIBUTOS

LIVROPRIMEmO

Art. 10 - Esta Lei Complementar institui 0 C6digo Tributario do Municipio de Sao Jose
da Barra, obedecidos os mandamentos oriundos da Constituicao Federal, do C6digo Tributario
Nacional, de demais Lei Complementares, das Resolucoes do Senado Federal e das Legisla
coes Estadual e Municipal, nos limites de sua competencia.

DISPOSICAO PRELIMINAR

Faco saber que a Camara Municipal de Sao Jose da Barra(MG) aprovou e eu, Joao
Alves Passos, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Complementar:

"Institui 0 C6digo Tributario do Munici
pio de Sao Jose da Barra."

LEI COMPLEMENTARN.o 02, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997
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§ 1.0 - Considera-se Terreno 0 bern imovel:
a - Sem edificacao;
b - Em que houver construcao paralisada ou em andamento;
c - Em que houver edificacao interditada, condenada, em ruina Oll em demoli

<;ao;
d - Cuja construcao seja de natureza temporaria au provisoria ou possa ser re

movida sem destruicao, alteracao ou modificacao.

Art. 5.0 - 0 bern imovel, para os efeitos deste imposto, sera classificado como Terreno
ou Predio.

§ 1.0 - Consideram-se tambem zona urbana as areas urbanizaveis ou de expan
sao urbana,' definidas e delimitadas em Lei Municipal, constante de Loteamentos aprovados
pelos orgaos competentes e destinado a habitacao, a industria au ao comercio, localizados
fora da zona acima referida. .

§ 2.° - 0 Imposto Predial e Territorial Urbano incide sobre 0 im6vellocalizado
dentro da zona urbana, independentemente de sua area Oll do seu destino.

I - Meio fio ou calcamento, com canalizacao de aguas pluviais;
II -Abastecimento de agua;
III - Sistema de esgotos sanitarios;
IV - Rede de iluminacao publica, com ou .sem.posteamento, para a distribui

yao domiciliar;
V - Escola primaria ou posto de saude a uma distancia maxima de 3(Tres)

quilometros do imovel considerado.

Art. 4.° - Para os efeitos deste imposto, considera-se zona urbana a definida e delimita
da em Lei Municipal onde existam, pelo menos dois dos seguintes melhoramentos, construidos
ou mantidos pelo Poder Publico:

PAAAGRAFO UNICO - 0 fato gerador do imposto ocorre anualmente, no
dia primeiro de janeiro.

Art. 3.0 - Ahipotese de incidencia do Imposto .Sobre a Propriedade Predial e Territo
rial Urbana ea propriedade, 0 dominio util ou a posse de bern imovel, por natureza ou acessao
fisica, localizado na.zona urbana do Municipio.

HIPOTESE DE INCIDENCIA

SECAOI

I

I rI CAPITULO I

:/

Ii DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
'/ TERRITORIAL URBANA
I
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I -No caso de terrenos nao edificados, em construcao, em minas ou em demo
licao, °valor da terra nua;

II - Nos demais casos: 0 valor da terra e da edificacao, considerados em conjun-
to.

PAAAGRAFO UNICO - Para os fins deste artigo, considera-se valor venal:

Art. 8.0 - A base de calculo do imposto e 0 valor venal do bern im6vel.

BASE DE CALCULO E ALiQuOTA

SEC;Aom

§ 3.° - Na impossibilidade de eleicao do proprietario ou titular do dominic util
devido ao fato de 0 mesmo ser imune ao imposto, dele estar isento, ser desconhecido ou nao
localizado, sera responsavel pelo tributo aquele que estiver na posse do im6vel.

§ 2.0 - Conhecidos 0 proprietario ou 0 titular do dominio util e 0 possuidor,
para efeito de determinacao do sujeito passive, dar-se-a preferencia aqueles e nao a este; den
tre aqueles, tomar-se-a 0 titular do dominic util.

§ l."-Para os fins deste artigo, equiparam-se ao contribuinte 0 promitente
comprador imitido na posse, os titulares de direito real sobre 0 im6vel alheio e 0 fideicomissa
no.

Art. 7.0 - Contribuinte do imposto e 0 proprietario, 0 titular do dominio util ou 0 pos
suidor a qualquer titulo do bern im6vel.

SUJEITO PASSIVO

SE<;AOn

I - Da legitimidade dos titulos de aquisicao da propriedade, do dominio util ou
da posse do bern imovel;

II - Do resultado financeiro da exploracao economica do bern imovel;
III - Do cumprimento de quaisquer exigencias legais, regulamentares ou ad

ministrativas relativas ao bern im6vel.

Art. 6.0 - A incidencia do Imposto independe:

§ 2.0 - Considera-se Predio 0 bern im6vel no qual exista edificacao utilizavel
para habilitacao ou para 0 exercicio de qualquer atividade, seja qual for a .sua denorninacao,
forma ou destino, desde que nao compreendida nas situacoes do paragrafo anterior.

ESTADODE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA



4

Art. 14 - Cada im6vel ou unidade imobiliaria independente, ainda que contiguo, sera
objeto de lancamento isolado, que levara em conta a sua situacao a epoca da ocorrencia do

Art. 13- 0 lancamento do imposto sera anual e feito pela autoridade administrativa a
vista dos elementos constantes do Cadastro Imobiliario Fiscal, quer dec1arados pelo contribuin
te, quer apurados pelo fisco.

LAN<;AMENTO

SE<;AO IV

Art. 12 - Tratando-se de imovel cuja area total do terreno seja superior a 15(quinze)
vezes a area edificada, aplicar-se-a sobre seu valor venal a aliquota de 20%(vinte por cento),
ressalvando-se 0 dispositivo no § 1.° do artigo 9.0.

I - 1%(hum por cento) na data da aquisicao, sendo acrescido anualmente de ma
is 0.5%(meio por cento), ate 0 limite maximo de 3%(tn3s por cento), tratan
do-se de terreno, segundo a definicao feita no § 1° do artigo 5.0 desta Lei.

II - O.5%(meio por cento), tratando-se de predio.

Art. 11 - Para calculo do imposto, serao utilizadas as seguintes aliquotas:

PARAGRAFO VNIeO - Quando nao forem objetivo da atualizacao prevista
neste artigo, os valores venais dos imoveis poderao ser atualizados por ate do Poder Executi
YO, ate 0 indice oficial de inflacao, no periodo.

Art. 10 - Sera arbitrado pela Administracao e anualmente atualizado antes do lanca
mento, 0 valor venal do im6vel, com base nas suas caracteristicas e condicoes peculiares, le
vando-se em conta os equipamentos e melhorias decorrentes de obras publicas recebidos pela
area em que se localizem, valores das areas vizinhas ou situadas em zona economicamente
equivalentes, bern como os precos correntes no mercado.

§ 2.° - Quando num mesmo terreno houver mais de uma unidade autonoma edi
ficada, sera calculada a fracao ideal do terreno, conforme regulamento.

§ 1.0 - A porcao de terra continua com mais de 10.000(dez mil metros quadra
dos), situada em zona urbanizavel ou de expansao urbana do Municipio e considerada gleba e
tera seu valor venal reduzido em ate 50% (cinquenta por cento), de acordo com sua area,
conforme regulamento.

I - Tratando-se de predio, pela multiplicacao do valor de metro quadrado de
cada tipo de edificacao, aplicados os fatores corretivos dos componentes da
construcao, pela metragem da construcao, somado 0 resultado ao valor do
terreno, observada a tabela de valores de construcao.

II - Tratando-se de terreno, levando-se em consideracao as suas medidas, apli
cados os fatores corretivos, observada a tabela de valores de terrenos.

Art. 9.° - 0 valor venal do bem imovel sera conhecido:
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SECAovn

Art. 19 - Quando 0 adquirente de posse dominio util ou proprietario de bern imovel ja
lancado for' pessoa imune ou isenta, vencerao antecipadamente as prestacoes vincendas relati
vas ao imposto parcelado, respondendo por elas 0 alienante, ressalvando 0 disposto no item V
do art. 20.

Paragrafo 2.0 - 0 pagamento das parcelas vincendas so podera ser efetuado
ap6s 0 pagamento das parcelas vencidas.

Paragrafo 1.0 - 0 contribuinte que optar pelo pagamento em cota unica gozara
do desconto de 15%( quinze por cento ).

Art. 18 - 0 imposto sera pago de uma vez ou parceladamente, na forma e prazos defi
nidos em regulamentos.

ARRECADACAO

SECAOVI

PARAGRAFO UNICO - Nos termos do inciso VI do artigo 133 do Codigo
Tributario Nacional, ate 0 dia 10 (dez) de cada mes os serventuarios de justica enviarao ao
Cadastro Imobiliario Fiscal, conforme modelos regulamentares, extratos ou comunicacoes de
atos relativos a imoveis inclusive escrituras de enfiteuse, anticrese, hipoteca, arrendamento ou
locacao, bern como das averbacoes, inscricoes ou transcricoes realizadas no mes anterior.

Art. 17 - A inscricao no Cadastro Irnobiliario Fiscal sera promovida pelo contribuinte
ou responsavel na forma enos prazos regulamentares, ainda quando seus titulares nao estive
rem sujeitos ao imposto.

DO CADASTRO IMOBILIAru:O FISCAL

SECAOV

Art. 116- 0 lancamento do imposto nao implica em reconhecimento de legitimidade da
propriedade] do dominio uti! ou da posse do bern imovel.

Art. 15 - Na hipotese de condominio, 0 imposto podera ser lancado em nome de urn,
de alguns ou de todos os co-proprietaries. Em se tratando, porem, de condominio cujas unida
des, nos termos da lei civil constituem propriedades autonornas, 0 imposto sera lancado em
nome individual dos respectivos proprietaries das unidades.

fato gerador e reger-se-a pela lei entao vigente ainda que posteriormente modificada ou revo
gada.
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I - 0 do estabeleeimento prestador;
II - Na falta de estabeleeimento, 0 do domicilio do prestador;

servico:
Art. 22 - Para os efeitos de incidencia do imposto, eonsidera-se local da prestacao do

a - Da existencia de estabelecimento fixo;
b - Do resultado financeiro do exercicio da atividade;
e - Do eumprimento de qualquer exigencia legal ou regulamentar;
d - Do pagamento ou nao do preco do service no mesmo mes ou exercicio.

Art. :21 - A hipotese de incidencia do Imposto Sobre Services de Qualquer Natureza e
a prestacao de service eonstante da lista do artigo 23, por empresa ou profissional autonomo,
independentemente:

HIPOTESE DE INCIDENCIA

SE(:AOI

DO IMPOSTO SOBRE SERVIeOS DE QUALQUER NATUREZA

CAPITULon

V - Declarado de utilidade publica para fins de desapropriacao, a partir da par
cela correspondente ao periodo de arrecadacao do imposto em que oeorrer
a imissao de posse ou a ocupacao efetiva pelo poder desapropriante;

IV - Pertencente a sociedade civil sem fins luerativos, e destinado ao exercieio
de atividades culturais, recreativas ou esportivas;

ill- Perteneente ou eedido gratuitamente a sociedade ou instituicao sem
fins lucrativos que se destine a congregar classes patronais ou trabalhado
ras, com a finalidade de realizar sua uniao, representacao, defesa, elevacao
de seu myel cultural, fisico ou recreative;

IT - Perteneente a agremiacao desportiva lieeneiada, quando utilizado efeti
va e habitualmente no exercicio de suas atividades sociais;

I - Pertencente a particular, quanta a fracao eedida gratuitamente para uso da
Uniao, dos Estados, Distrito Federal, do Municipio ou de suas Autarquias;

Art. 20 - Fica isento do imposto 0 bern imovel:

ISEN(:OES
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I

1 - IMedicos, inclusive analises c1inicas, eletricidade medica, radioterapia, ultra
sonografia, radiologia, tomografia e congeneres.

2 - !Hospitais, clinicas, sanatorios, laboratories de analise, ambulatories, pronto-
socorros, manicomios, casas de saude, de repouso e de recuperacao e congeneres,

3 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, semen e congeneres,
4 - Enfermeiros, obstetras, ortopticos, fonoaudiologos, proteticostprotese dentaria).
5 - Assistencia medica e congeneres previstos nos itens 1, 2 e 3 desta lista, prestados

atraves de planos de medicina de grupo, convenios, inclusive com empresas para assistencia a
empregados:

6 - PIanos de saude, prestados por empresa que nao esteja incluida no item 5 desta lista
e que se cuinpram atraves de services prestados por terceiros, contratados pela empresa ou
apenas pagos por esta, mediante indicacao do beneficiario do plano.

7 - (Vetado)
8 - Medicos veterinaries.
9 - Hospitais veterinarios, clinicas veterinarias e congeneres
10 - Guarda, tratamento, amestramento, adestramento, embelezamento, alojamento e

congeneres, relativos a animais.
11 - Barbeiros, cabeleireiros, manicuros, pedicuros, tratamento de pele, depilacao e

congeneres.
12 - Banhos, duchas, sauna, massagens, ginasticas e congeneres.
13 - Varricao, coleta, remocao e incineracao de lixo.
14 - Limpeza e dragagem de portos, rios e canais.
15 - Limpeza., manutencao e conservacao de imoveis, inclusive vias publicas, parques e

jardins.
16 - Desinfeccao, imunizacao, higienizacao, desratizacao e congeneres.
17 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes fisicos e bio-

logicos.
18 - Incineracao de residuos quaisquer.
19 - Limpeza de chamines.
20 - Saneamento ambiental e congeneres.
21 - Assistencia tecnica.
22 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta

lista, organizacao, programacao, planejamento, assessoria, processamento de dados, consulto
ria tecnica, financeira ou administrativa.

23 - Planejamento, coordenacao, programacao ou organizacao tecnica, financeira ou
administrativa.

24 - Analises, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informacoes, coleta e proces-
samento de dados de qualquer natureza.

25 - Contabilidade, auditoria, guarda-livros, tecnicos em contabilidade e congeneres.
26 - Pericias, laudos, exames tecnicos e analises tecnicas.
27 - Traducoes e interpretacoes.
28 - Avaliacao de bens.
29 - Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congene- res.
30 - Projetos, calculos e desenhos tecnicos de qualquer natureza.
3 1 - Aerofotogrametria(inclusive interpretacao), mapeamento e topografia.
32 - Execucao por administracao, empreitada ou sub-empreitada, de construcao

civil, de obras hidraulicas e outras obras semelhantes e respectivas engenharia consultiva, in-

Art. :23 - Sujeitam-se ao imposto os services de:

III - 0 local da obra, no caso de construcao civil.
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elusive services auxiliares ou complementares(exceto 0 fornecimento de mercadorias produzi
das pelo prestador de services, fora do local da prestacao dos servicos, que fica sujeito ao
ICMS).

33 - Demolicao.
34 - Reparacao, conservacao e reforma de edificios, estradas, pontes, portos e

congeneres !(exceto 0 fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos services
fora do local da prestacao dos services, que fica sujeito ao ICMS).

35 - Pesquisa, perfuracao, cimentacao, perfilagem, estimulacao e outros services re-
lacionados com a exploracao e exportacao de petroleo e gas natural.

36 - Florestamento e reflorestamento.
37 - Escoramento e contencao de encostas e services congeneres.
38 - Paisagismo, jardinagem e decoracao (exceto 0 fornecimento de mercadorias,

que fica sujeito ao ICMS).
39 - Raspagem, calafetacao, polimento, lustracao de pisos, paredes e divisorias,
40 - Ensino, instrucao, treinamento, avaliacao de conhecimentos, de qualquer grau ou

natureza.
41 - Planejamento, organizacao e administracao de feiras, exposicoes, congressos e

congeneres.
42 - Organizacao de festas e recepcoes: Buffet (exceto 0 fornecimento de alimentacao

e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).
43 - Administracao de bens e negocios de terceiros e de consorcio.
44 - Administracao de fundos mutuosf exceto a realizada por instituicoes autorizadas a

funcionar pelo Banco Central).
45 - Agenciamento, corretagem ou interrnediacao de cambio, de seguros e de pIanos de

previdencia privada.
46 - Agenciamento, corretagem ou intermediacao de titulos quaisquer( exceto os servi-

99s executados por instituicoes autorizadas a funcionar pelo Banco Central.)
47 - Agenciamento, corretagern ou intermediacao de direitos da propriedade industrial,

artistica ou literaria.
48 .. Agenciamento, corretagem ou intermediacao de contratos de fran-

quia(Franchise) e de faturacaofl'actoring), excetuando-se os services prestados por instituicoes
autorizadas a funcionar pelo Banco Central.

49 - Agenciamento, organizacao, promocao e execucao de programas de turismo, pas
seios, excursoes, guias de turismo e congeneres.

50 - Agenciamento, corretagem ou intermediacao de bens moveis e imoveis nao
abrangidos nos itens 45, 46, 47, 48.

51 - Despachantes.
52 - Agentes da propriedade industrial.
53 - Agentes da propriedade artistica ou literaria,
54 - Leilao.
55 - Regulacao de sinistro cobertos por contratos de seguros; inspecao e avaliacao de

riscos para cobertura de contratos de seguros; prevencao e gerencia de riscos seguraveis,
prestados por quem nao seja 0 proprio segurado ou companhia de seguro.

56 - Armazenamento, deposito, carga, descarga, arrumacao e guarda de bens de qual
quer especief exceto depositos feitos em instituicoes financeiras autorizadas a funcionar pelo
Banco Central).

57 - Guarda e estacionamento de veiculos automotores terrestres.
58 - Vigilancia ou seguranca de pessoas e bens.
59 - Transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores, dentro do territorio do

municipio.
60 - Diversoes publicas:
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61 - Distribuicao e venda de bilhete de loteria, canoes, pules ou cupons de apostas,
sorteios ou premios.

62 - Fornecimento de musica, mediante transmissao por qualquer processo, para
vias publicas -ou ambientes fechados( exceto transmissoes radiofonicas ou de televisao).

63 - Gravacao e distribuicao de filmes e video-tapes.
64 - Fonografia, ou gravacao de sons ou ruidos, inclusive trucagem, dublagem e mi

xagem sonora.
65 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelacao, ampliacao, copia, reproducao e

trucagem.
66 - Producao, para terceiros, mediante ou sem encomenda previa, de espetaculos,

entrevistas e congeneres.
67 - Colocacao de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo usuario final do

service.
68 - Lubrificacao, limpeza e revisao de maquinas, veiculos, aparelhos e equip amen

tos(exceto 0 fornecimento de pecas e paries que fica sujeito ao ICMS).
69 - Conserto, restauracao, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, moto

res, elevadores ou de qualquer objeto( exceto 0 fornecimento de pecas e partes, que fica sujeito
ao ICMS).

70 - Recondicionamento de motores(o valor das pecas fornecidas pelo prestador do
service fica sujeito ao ICMS).

71 - Recauchutagem ou regeneracao de pneus para 0 usuario final.
72 - Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, seca

gem, tingimento, galvanoplastia, anodizacao, corte, recorte, polimento, plastificacao e conge
neres, de objetivos nao destinados a industrializacao ou comercializacao.

73 - Lustracao de bens moveis quando 0 service for prestado para 0 usuario final
do objeto lustrado.

74 - Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos prestados ao
usuario final do service, exclusivamente com material por ele fornecido.

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

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

77 - Composicao grafica, fotocomposicao, clicheria, zincografia, litografia e fo-
tolitografia.

78 - Colocacao de molduras e afins, encadernacao, gravacao e douracao de livros, re-
vistas e congeneres.

79 - Locacao de bens moveis, inclusive arrendamento mercantil.
80 - Funerais.
81 - Alfaiataria e costura, quando ° material for fornecido pelo usuario final, exceto

aviamento.
82 - Tinturas e lavanderia.

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

tambem transmitidos, mediante compra de direitos para tanto, pela televisao ou pelo radio;
e' - jogos eletronicos;
f- competicoes esportivas ou de destreza fisica ou intelectual, com ou sem a parti

cipacao do espectador, inclusive a venda de direitos a transmissao pelo radio ou pela televisao;
g - execucao de musica, individualmente ou por conjuntos.
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SUJEITO PASSIVO

SE(:AO II

PARAGRAFO UNICO - Ficam tambem sujeitos ao imposto os servicos nao
expressos nest a lista, mas que, por sua natureza e caracteristicas, assemelham-se a qualquer urn
dos que comp5em cada item, e desde que nao constituam hip6teses de incidencia de tributo
estadual ou federal.

99 - Hospedagem em hoteis, moteis, pens5es e congeneresi 0 valor da alimentacao,
quando incluido no preco da diaria, fica sujeito ao imposto sobre services).

100 - Distribuicao de bens de terceiros em representacao de qualquer natureza.

pio.

83 - Taxidermia.
84 -IRecrutamento, agenciamento, selecao, colocacao ou fornecimento de mao-de

obra, mesmo em carater temporario, inclusive por empregados do prestador do service ou por
trabalhadores avulsos por ele contratados.

85 -[Propaganda e publicidade, inclusive promocao de vendas, planejamento
de campanhas e sistemas de publicidade, elaboracao de desenhos, textos e demais materiais
publicitarios/ exceto sua impressao, reproducao ou fabricacao).

86 - Veiculacao e divulgacao de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, par
qualquer meio( exceto em jornais, peri6dicos, radios e televisao).

87 - Services portuarios e aeroportuarios; utilizacao de porto ou aeroporto; atra
cacao; capatazia; armazenagem interna, externa e especial; suprimento de agua, services aces
sorios; movimentacao de mercadorias fora do cais.

88 - If..dvogados.
89 - Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agronomos.
90 - Dentistas.
91 - Economistas.
92 - Psic61ogos.
93 - Assistentes Sociais.
94 - Relacoes publicas.
95 - Cobranca e recebimentos par conta de terceiros, inclusive direitos autorais, protes

tos de titulos, sustacao de protestos, devolucao de titulos nao pagos, manutencao de titulos
vendidos, fornecimento de posicao de cobranca ou recebimento e outros services correlatos da
cobranca ou recebimento( este item abrange tambern services prestados por instituicoes autori
zadas a funcionar pelo Banco Central).

96 - Instituicoes financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: fornecimento
de talao de cheques; emissao de cheques administrativos; transferencia de fundos; devolucao
de cheques; .sustacao de pagamento de cheques; ordens de pagamento e de creditos, por qual
quer meio; emissao e renovacao de cart5es rnagneticos; consultas em terminais eletronicos;
pagamento por conta de terceiros; inclusive os feitos fora do estabelecimento; elaboracao de
ficha cadastral; aluguel de cofres; fornecimento de segunda via de avisos de Iancamento de
extrato de contas; emissao de carnestneste item nao esta abrangido 0 ressarcimento, a institui
coes financeiras, de gastos com portes do correio, telegramas, telex e teleprocessamentos, ne
cessarios a prestacao dos services).

97 - Transporte de natureza estritamente municipal.
98 - Comunicacoes telefonicas de urn para outro aparelho dentro do mesmo munici-
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SE<;Aom

BASE DE CALCULO E ALIQUOTA

I - Empresa - toda e qualquer pes soa juridica que exercer atividade economica
de prestacao de service;

II -Profissional Autonomo - toda e qualquer pessoa fisica que habitualmen
te e sem subordinacao juridica ou dependencia hierarquica, exercer ativida
de economics de prestacao de servicos;

III - Sociedade de Profissionais - sociedade civil de trabalho profissional,
de carater especializado, organizado para a prestacao de qualquer dos ser
vices relacionados nos itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91, 92, 93, e 94 da
lista do Artigo 23.

IV - Trabalhador Avulso - aquele que exercer atividade carater eventual, isto e ,
fortuito, casual, incerto, sem continuidade, sob dependencia hierarquica mas
sem vinculacao empregaticia;

V - Trabalho Pessoal - aquele, material ou intelectual, executado pelo pr6prio
prestador, pessoa fisica; nao 0 desqualifica nem descaracteriza a contratacao
de empregados para a execucao de atividades acess6rias ou auxiliares nao
componentes da essencia do service;

VI - Estabelecimentos Prestador -local onde sejam planejados, organizados, con
tratados, administrados, fiscalizados ou executados os services, total ou
parcialmente, de modo permanente ou temporario, sendo irrelevante para a
sua caracterizacao a denominacao de sede filial, agencia, sucursal, escrit6-
rio, loja, matriz, oficina ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

Art. 27 - Para os efeitos deste imposto, considera-se:

Art. 26 - A retencao na fonte sera regulamentada por decreto do Executivo.

PARAGRAFO UNICO - 0 responsavel pela retencao dara ao prestador do
service 0 respectivo comprovante de pagamento do imposto.

Art. 25 - Sera responsavel pela retencao e recolhimento do imposto todo aquele que,
mesmo incluido nos regimes de imunidade ou isencao, se utilizar de services de terceiros,
quando:

I - 0 prestador do service, sendo empresa nao tenha fornecido nota fiscal ou
outro documento permitido, contendo, no minim0, seu endereco e numero
de inscricao no Cadastro de Atividades Economicas;

II -0 service for prestado em carater pessoal e 0 prestador, profissional
autonomo ou sociedade de profissionais, nao apresentar comprovante de ins
cricao de atividades enconornicas;

III -0 prestador do servico alegar e nao comprovar imunidade ou isencao.

Art. 24 - Contribuinte do imposto e 0 prestador do service.

PARAGRAFO UNICO - Nao sao contribuintes os que prestam services em
relacao de emprego, os trabalhadores avulsos, os diretores e membros de Conselho Consultivo
ou Fiscal de sociedade.
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I - 0 contribuinte nao possuir livros fiscais de utilizacao obrigat6ria ou estes
nao se encontrarem corn sua escrituracao atualizada;

II - 0 contribuinte, depois de intirnado, deixar de exibir os livros fiscais de uti
lizacao obrigatoria;

III - Ocorrer fraude, sonegacao ou omissao de dados julgados indispensaveis ao
lancamento ou se 0 contribuinte nao estiver inscrito no Cadastro Fiscal;

IV - Sejam ornissas ou nao merecam fe as declaracoes os esc1arecimentos pres
tados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo;

Art. 30 ~\Pro ceder -se-a arbitramento para a apuracao do preco sempre que:

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

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

Art. 29 - Prevo do service, para os fins deste imposto, e a receita bruta a ele corres
pondente, incluidos ai os valores acrescidos, os encargos de qualquer natureza, os onus relati
vos a concessao de creditos ainda que cobrados em separado, na hip6tese de prestacao de ser
vivos a credito, 0 total das subempreitadas de servicos nao tributados, fretes, despesas, tributos
e outros.

§ 3.0 - Nao sendo possivel ao fisco estabelecer a receita especifica de cada uma
das atividades de que trata 0 paragrafo anterior, por falta de clareza na sua escrituracao, sera
aplicada a maior aliquota dentre as cabiveis, sobre 0 total da receita auferida.

§ 1.0 - Os servicos prestados sob a forma de trabalho pessoal do proprio contri
buinte, enquadraveis em mais de urn dos itens da lista por serem varias as atividades, serao
tributados pela atividade gravada com a aliquota ~ elevada.

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

I - Quando 0 service for prestado em carater pessoal, a aliquota sera aplicada
sobre 0 valor de 100 Ufir's.

II - Quando os servicos a que se referem os itens lista forem prestados por
sociedade profissionais, estas ficarao sujeitas ao imposto mediante a aplica-
9aO da aliquota sobre 0 .valor de 100 Ufir's - por profissional habilitado,
seja socio, empregado ou nao, que preste servicos em nome da sociedade,
embora assumindo responsabilidade pessoal.

III - Na prestacao de services a que se referem os itens 32, 33 e 34 da lista, 0
imposto sera calculado sobre 0 preco do service, deduzidas as parcelas cor
respondentes:

a - ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos services;
b - ao valor das subempreitadas ja tributadas pelo imposto.

Art. 28 - A base de calculo do imposto e 0 preco do service, sobre 0 qual se aplicara a
correspondente aliquot a, ressalvadas as seguintes hipoteses:
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Art. 35 - A autoridade administrativa podera, por ato normativo proprio, fixar 0 valor
do imposto por estimativa:

I - Quando se tratar de atividade exercida em carater temporario;
II - Quando se tratar de contribuinte de rudimentar organizacao;
III - Quando 0 contribuinte nao tiver condicoes de emitir documentos fiscais;
IV - Quando se tratar de contribuint-ou grupo de contribuintes cuja especie,

modalidade ou volume de negocio ou de atividades aconselhar, a criterio
exclusivo da autoridade competente, tratamento fiscal especifico;

\ :C~)Umaunica vez, no exercicio a que corresponder 0 tributo, quando 0 ser
~,~-"--vivo for prestado sob a forma de trabalho pessoal do proprio contribuinte

ou pelas sociedades de profissionais-;-------
II - Mensalmente, mediante rinyanlento por homologacao, em relacao ao ser

vice efetivamente prestado no periodo, quando 0 prestador for empresa.
j.o""l.;:, -r7(~"- /o.! ()..-;{ It. ,,1 -

Art.34 - Durante 0 prazo de cinco anos de que a Fazenda Publica disp5e para constitu
ir 0 credito tributario, 0 lancamento podera ser revisto, devendo 0 contribuinte manter a dis
posicao do fisco os livros e documentos de exibicao obrigatoria.

Art. 33 - 0 imposto sera lancado:

LANCAMENTO

SECAO IV

Art. 32 - As aliquotas do imposto sao as fixadas na tabela do Anexo I deste Codigo.

a - Valor das materias-primas, combustiveis e outros materiais consumidos ou
aplicados no periodo;

b - Folha de salarios pagos, honorarios de diretores, retiradas dos socios ou
gerentes;

c - Aluguel do imovel e das maquinas e equipamentos utilizados ou, quando
proprios, 0 valor dos mesmos;

d - Despesas com fornecimento de agua, luz, forca, telefone, demais encargos
obrigatorios do contribuinte.

I - Os recolhimentos feitos em periodos identicos pelo contribuinte ou por ou
tros contribuintes que exercam a mesma atividade em condicoes semelhantes;

II - Os precos correntes dos services no mercado, em vigor na epoca da apu
rayaO;

III - As condicoes proprias do contribuinte bern como os elementos que possam
evidenciar sua situacao economico-financeira, tais como:

Art .. 31 - Nas hipoteses do artigo anterior, 0 arbitramento sera procedido por uma
Comissao Municipal designada especialmente para cada caso pelo titular da Fazenda Munici
pal, levando-se em conta, entre outro, os seguintes elementos:

V - 0 preco seja notoriamente inferior ao corrente no mercado.
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SECAOVI

§ 2.° - 0 contribuinte e obrigado a comunicar a cessacao da atividade it reparti-
9ao fiscal competente, no prazo e na forma do regulamento.

, § 1.°._;A inscricao no cadastro a que se refere este artigo sera promovida pelo
contribuinte ouresponsavel na forma enos prazos estipulados no regulamento, ainda quando
seu titular seja imune ou isento do imposto.

Art. 42;- Todas as pes soas fisicas ou juridicas, com ou sem estabelecimento fixo, que
exercam, habitualmente, qualquer das atividades relacionadas no artigo 23, ficam obrigadas it
inscricao e atualizacao dos respectivos dados, no cadastro de contribuintes do Imposto Sobre
Services.

DA INSCRICAO

SECAO V

Art. 41 - 0 lancamento do imposto nao implica em reconhecimento ou regularidade do
exercicio de atividade ou da legalidade das condicoes do local, instalacoes, equipamentos ou
obras.

Art. 40 - Os contribuintes abrangidos pelo regime de estimativa poderao, no prazo de
20 (vinte) dias, a contar da publicacao do ate normativo, apresentar reclamacao contra 0 valor
estimado.

Art. 39 ~ 0 regime de estimativa sera suspenso pela autoridade administrativa, mesmo
quando nao findo 0 exercicio ou periodo, seja de modo geral ou individual, seja quanta a qual
quer categoria de estabelecimentos, grupos ou setores de atividades, desde que nao mais pre
valecam as condicoes que originaram 0 enquadramento.

Art. 38 - Os contribuintes sujeitos ao regime de estimativa poderao, a criterio da auto
ridade administrativa, ficar dispensados do usa de livros fiscais e da emissao de documentos.

Art. 37 - A qualquer tempo a adrninistracao podera rever os valores estimados, reajus
tando as parcelas vincendas do imposto, quando se verificar que a estimativa inicial foi incorre
ta ou que 0 volume ou modalidade dos services tenha se alterado de forma substancial.

I - 0 tempo de duracao e a natureza especifica da atividade;
II - 0 preco corrente dos services;
III - 0 local onde se estabelece 0 contribuinte.

Art.·36 - 0 valor do imposto lancado por estimativa levara em consideracao:

V - Quando 0 contribuinte reiteradamente violar 0 disposto na Legislacao
Tributaria, aplicadas, no caso, as penalidades cabiveis.
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regras:
Art. 45.- No recolhimento do impasto par estimativa serao observadas as seguintes

§ 2.° - 0 imposto correspondente ao service prestado na forma do item II, do
artigo 33, independentemente do pagamento do preco ser efetuado a vista ou em prestacoes, .:
sera recolhido ate 0 dia 10(dez) do mes subsequente it sua efetivacao mediante 0 preenchimen-
to de guias especiais, par iniciativa do pr6prio contribuinte.

§ 1.0 - Tratando-se de lancamento de oficio previsto no inciso I, do artigo 33, 0
prazo para pagamento eo indicado na notificacao.

Art. 44 - 0 imposto sera pago na forma e prazos regulamentares.

ARRECADACAO

SECAOVII

§ 5.° - 0 Poder Executivo podera autorizar a Administracao a adotar, comple
mentarmente ou em substituicao, quando forem insatisfat6rios os elementos da documentacao
regular, instrumentos e documentos especiais que possibilitem a perfeita apuracao dos services
prestados, da receita auferida e do imposto devido.

§ 4.0 - 0 regulamento dispora sobre a adocao de documentacao simplificada, no
caso de contribuintes de rudimentar organizacao.

§ 3.° - Os livros e documentos de exibicao obrigat6ria a fiscalizacao nao pode
rao ser retirados do estabelecimento ou do domicilio do contribuinte, salvo nos casos expres
samente previstos em regulamento.

§ 2.° - Nenhum livro da escrita fiscal podera ser utilizado sem previa autentica-
c;aopela reparticao competente. .

§ 1. - 0 regulamento definira os modelos de livros, notas fiscais e demais do
cumentos a 'serem obrigatoriamente utilizados pelo contribuinte e mantidos em cada urn dos
seus estabelecimentos ou, na falta destes, em seu domicilio.

ArtA3 - Os contribuintes do Imposto Sobre Services sujeitos ao regime de lancamen
to por homologacao ficam obrigados a:

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

II - Emitir not as fiscais de services ou outros documentos admitidos pela
legislacao, por ocasiao da prestacao dos services.

DA ESCRITA FISCAL
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I - A transmissao, a qualquer titulo, da propriedade ou do dominio uti! de
bens imoveis por natureza ou por aces sao fisica, conforme definido no
Codigo Civil;

II - A transmissao, a qualquer titulo, de direitos reais sobre imoveis, exce-
to os direitos reais de garantias;

III - A cessao de direitos relativos as transmissoes referidas nos incisos anteri-
ores.

Art. 48 - 0 Imposto Sobre a Transmissao de Bens Imoveis tern como fato gerador:

SE<;AO I

DO FATO GERADOR E DA INCIDENCIA

DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS

CAPITuLom

Art. 47 - Respeitadas as isencoes concedidas por Lei Complementar da Uniao, sao
tambem isento do imposto os services:

a - Prestados por engraxates ambulantes e lavadeiras;
b - Prestados por Associacoes Culturais;
c - De diversao publica com fins beneficentes au considerados de interesse da

comunidade pelo orgao de Educacao e Cultura do Municipio ou orgao
similar.

SE<;AOvm

ISEN<;OES

I
Art. 146 - Sempre que 0 volume ou modalidade dos services 0 aconselhar e tendo em

vista facilitar aos contribuintes 0 cumprimento de suas obrigacoes tributarias, a administracao
podera, a requerimento do interessado, sem prejuizo para 0Municipio, autorizar a adocao de
regime especial para pagamento do imposto.

.L - Serao estimados 0 valor dos services tributaveis e do imposto total a reco
lher no exercicio ou periodo, e parcelado a respectivo montante para reco
lhimento em prestacoes mensais, se de valor superior a 100Ufir's.

II Findo 0 exercicio ou 0 periodo da estimativa ou deixando 0 regime de ser
aplicado, serao apurados os precos dos services e 0 montante do imposto
efetivamente devido pelo contribuinte, respondendo este pela diferenca

/=<:" verificada ou tendo direito a restituicao do imposto pago a mais;
~IIIJ- As diferencas verificadas entre 0 montante do imposto recolhido
.:: por estimativa e 0 efetivarnente devido serao recolhidas dentro do prazo de

30 (trinta) dias, contados da data do encerramento do exercicio ou periodo
considerado, ou restituidas ou compensadas no mesmo prazo, contado da
data do requerimento do contribuinte.
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SEC;AO n

§ 2.° - Equipara-se ao contrato de compra e venda, para efeitos fiscais:
I - A permuta de bens imoveis por bens e direitos de outra natureza;
II - A permuta de bens imoveis por outros quaisquer bens situados fora do

territorio do Municipio;
III - A transacao em que seja reconhecido direito que implique transmissao de

imoveis ou de direitos a ele relativos.

§ 1.° - Sera devido novo imposto;
I - Quando 0 vendedor exercer 0 direito de prelacao;
II - No pacto de melhor cornprador;
III - Na retrocessao;
IV - Na retrovenda.

Art, 49 - A incidencia do Imposto alcanca as seguintes mutacoes patrimoniais:
. I - Compra e venda pura ou condicional e atos equivalentes;

II - Dacao em pagamento;
III - Permuta;
Iv - Arrematacao ou adjudicacao em leilao, hasta publica ou praya;
V/- Incorporacao ao patrimonio de pessoa juridic a, ressalvados os casos pre

vistos nos incisos III e IV do artigo 63;
VI - Transferencia do patrimonio de pessoa juridica para 0 de qualquer um de

seus socios, acionistas ou respectivos sucessores;
VII - Toma ou reposicoes que ocorram:

a - nas partilhas em virtudes de dissolucao da sociedade conjugal ou
morte quando 0 conjuge ou herdeiros receber, dos imoveis situados no
Municipio, quota-parte cujo valor seja maior do que 0 da parcela que lhe
caberia na totalidade desses imoveis;
b - nas divisoes para extincao de condominio de im6veis, quando for re
cebida por qualquer cond6mino quota-parte material cujo valor seja maior
do que 0 de sua quota-parte ideal;

VIII - Mandato em causa propria e seus subestabelecimentos, quando 0 instru
mento contiver os requisitos essenciais a compra e venda;

IX - Instituicao de fideicomisso;
X - Enfiteuse e subenfiteuse;
XI -Rendas expressamente constituidas sobre imoveis;
XII - Concessao real de uso;
XIII - Cessao de direitos de usufruto;
XIV - Cessao de direitos ao usucapiao;
XV - Cessao de direitos do arrematante ou adjudicante, depois de assina

do 0 auto de arrematacao ou adjudicacao;
XVI - Cessao de promessa de venda ou cessao de promessa de cessao;

.XVII - Acessao fisica quando houver pagamento de indenizacao;
XVIII - Cessao de direitos sobre permuta de bens imoveis;
XIX - Qualquer ate judicial ou extra-judicial 'intervivos' nao especificado neste

artigo que importe ou se resolva em transmissao, a titulo oneroso, de bens
im6veis por natureza ou aces sao fisica ou de direitos reais sobre imoveis,
exceto os de garantia;

XX - Cessao de direitos relativos aos atos mencionados no inciso anterior.
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I - A extincao do usufruto, quando 0 seu instituidor tenha continuado dono
da nua-propriedade;

II - A transmissao dos bens ao conjuge, em virtude da comunicacao
decorrente do regime de bens do casamento;

III - A transmissao em que 0 alienante seja 0 poder publico;
IV - A indenizacao de benfeitorias pelo proprietario ao locatario, consideradas

aquelas de acordo com a Lei Civil;
V - A transmissao decorrente de investidura;

Art. 51 - Sao isentas do imposto:

SE(:Aom

DAS ISENCOES

§ 4.0 - As instituicoes de educacao e assistencia social deverao observar ainda
os seguintes requisitos:

I - Nao distribuirem qualquer parcela de seu patrimonio ou de suas ren
das a titulo de lucro ou participacao no resultado;

II-Aplicarem integralmente no pais os seus recursos na manutencao
e no desenvolvimento dos seus objetivos sociais;

III - Manterem escrituracao de suas respectivas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidade capazes de assegurar perfeita exatidao.

§ 3.0 - Verificada a preponderancia a que se referem os paragrafos anteriores
tornar-se-a devido 0 imposto nos tennos da lei vigente a data da aquisicao e sobre 0 valor
atualizado do imovel ou dos direitos sobre eles.

§ 2.0 - Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida no para
grafo anterior quando mais de 50% (cinqiienta por cento) da receita operacional da pessoa
juridica adquirente nos 2 (dois) anos seguintes a aquisicao decorrer de vendas, administracao
ou cessao de direitos a aquisicao de imoveis.

§ 1.0 - 0 disposto nos incisos III e IV deste artigo nso se aplica quando a pes
soa juridica adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda desses bens ou
direitos, locacao de bens imoveis ou arrendamento mercantil.

Art. 50 - 0 imposto nao incide sobre a transmissao de bens imoveis ou direitos a eles
relativos quando:

I - 0 adquirente for a Uniao, os Estados, 0 Distrito Federal, os Municipios e
respectivas autarquias e fundacoes;

II -0 adquirente for partido politico , templo de qualquer culto, instituicao de
educacao e assistencia social, para atendimento de suas finalidades essen
ciais ou delas decorrentes;

III - Efetuada para a sua incorporacao ao patrimonio de pessoa juridica em rea
lizacao de capital;

IV - Decorrentes de fusao, incorporacao ou extincao de pessoa juridica.

DAS IMUNIDADES E DA NAO INCIDENCIA
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SEC;AO VI

§ 4.° - Nas rendas expressamente constituidas sobre imoveis, a base de calculo
sera 0 valor do negocio ou 30% (trinta por cento) do valor venal do bern imovel, se maior.

§ 5.° - Na concessao real de usc, a base de calculo sera 0 valor do negocio ju
ridico ou 40% (quarenta por cento) do valor do bern imovel, se maior.

§ 6.° - No caso de cessao de direitos de usufruto, a base de calculo sera 0 valor
do negocio juridico ou 70% (setenta por cento) do valor venal do bern imovel, se maior.

§ 7.0 - No caso de acessao fisica, a base de calculo sera 0 valor da indenizacao
ou 0 valor venal da fracao ou acrescimo transmitido, se maior.

§ 8.° - Quando a fixacao do valor venal do bern imovel ou direito transmitido
tiver por base 0 valor da terra-nua estabelecido pelo orgao federal eompetente, podera 0 mu
nicipio atualiza-lo monetariamente.

§ 9.° - A impugnacao do valor fixado como base de calculo do imposto sera
enderecada it reparticao municipal que efetuar 0 calculo, aeompanhada de laudo tecnico de
avaliacao do imovel ou direito transmitido.

maior.

§ 1.0 - Na arrematacao ou leilao e na adjudicacao de bens imoveis a base de
calculo sera 0 valor estabelecido pela avaliacao judicial, ou administrativa ou 0 preco pago, se
este for maior.

§ 2.° - Nas tornas ou reposicoes, a base de calculo sera 0 valor da fracao ideal.
§ 3.° - Na instituicao de fideicomisso, a base de calculo sera valor do negocio

juridico ou 70% (setenta por cento) do valor venal do bern imovel ou do direito transmitido, se

Art. 54 - A base de calculo do imposto e 0 valor pactuado no negocio juridico ou 0
valor venal atribuido ao imovel ou ao direito transferido, periodicamente atualizado pelo Mu
nicipio, se este for maior.

SEC;AO V

DABASE DE CALCULO

Art. 52 - 0 imposto e devido pelo adquirente ou cessionario do bern imovel au do di
reito a ele relativo.

I

!

Art. ~3 - Nas transmissoes que se efetuarem sem 0 pagamento do imposto devido,
ficam solidariamente responsaveis, por esse pagamento, 0 transmitente e 0 cedente, conforme
o caso.

DO CONTRIBUINTE E DO RESPONSAVEL

SECAO IV

VI - As transferencias de imoveis desapropriados para fins de reforma agraria.
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I - Anulacao de transmissao decretada pela autoridade judiciaria, em decisao
definitiva;

Art. 59 - 0 imposto, uma vez pago, so sera restituido nos casos de:

I - Quando houver subsequente cessao da promessa ou compromis
so, ou quando qualquer das partes exercer 0 direito de arrependimento,
nao sendo em consequencia, lavrada a escritura;

II - Aquele que venha a perder 0 imovel em virtude de pacto de retrovenda.

Art. 58 - Nao se restituira 0 imposto pago:

§ 1.0 - Optando-se pela antecipacao a que se refere este artigo tomar-se-a por
base 0 valor do imovel na data em que for efetuada a antecipacao, ficando 0 contribuinte exo
nerado do pagamento do imposto sobre 0 acrescimo de valor, verificado no momento da escri
tura definitiva.

§ 2.° - Verificada a reducao do valor, nao se restituira a diferenca do imposto
correspondente.

Art. 57 - Nas promessas ou compromissos de compra e venda, e facultado efetuar-se 0
pagamento do imposto a qualquer tempo, desde que dentro do prazo fixado para 0 pagamento
do preco do imovel.

1- Na transferencia de imovel a pessoa juridic a ou desta para seus socios
ou acionistas ou respectivos sucessores, dentro de 30 (trinta) dias conta
dos da data da Assembleia ou da escritura em que tiverem lugar aqueles
atos;

II - Na arrematacao ou na adjudicacao em praca ou leilao, dentro de 30
(trinta) dias contados da data em que tiver side assinado 0 auto ou deferi
da a adjudicacao, ainda que exista recurso pendente;

III - Na acessao fisica, ate a data do pagamento da indenizacao;
IV - Nas tornas ou reposicoes enos demais atos judiciais, dentro de 30 (trinta)

dias contados da data da sentenca que reconhecer 0 direito ainda que
exista recurso pendente.

sos:
Art. 56 - 0 imposto sera pago ate a data do fato translativo, exceto nos seguintes ca-

DO PAGAMENTO

SE~AOVII

1- Transmissoes cornpreendidas no sistema financeiro da habitacao, em
relacao a parcela financiada - 0.5% (meio por cento).

II - Dernais transmissoes - 2%(dois por cento).

- 0 imposto sera calculado aplicando-se sobre 0 valor estabelecido como base
seguintes aliquotas:

DASALiQuOTAS

Art.
de calculo
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TITuLon

PAAAGRAFO UNICO - Jgual multa sera aplicada a qualquer pessoa que in
tervenha no negocio juridico ou declaracao e seja conivente ou auxiliar na inexatidao ou omis
sao praticada.

Art. 67 - A omissao ou inexatidao fraudulenta de declaracao relativa a elementos que
possam influir no calculo do imposto sujeitara 0 contribuinte a multa de 200% (duzentos por
cento) sobre:o valor do imposto sonegado.

Art. 66 - 0 nao pagamento do imposto nos prazos fixados nesta lei, sujeita 0 infrator it
multa correspondente a 100%(cem por cento) sobre 0 valor do imposto devido.

PARA.GRAFO UNIeo - Igual penalidade sera aplicada ao serventuarios que
descumprirem 0 previsto no artigo 62.

Art. 65 - 0 adquirente de imovel ou direito que nao apresentar 0 seu titulo a reparticao
fiscalizadora, no prazo legal, fica sujeito it multa de 50% (cinquenta por cento) sobre 0 valor
do imposto.

DAS PENALIDADES

SECAOIX

Art. 64 - Todos aqueles que adquirirem bens ou direitos cuja transmissao constitua ou
possa constituir fato gerador do imposto sao obrigados a apresentar seu titulo a reparticao
fiscalizadora do tributo dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da data em que for la
vrado 0 contrato, carta de adjudicao ou de arrematacao ou qualquer outra titulo representativo
da transferencia do bern imovel ou direito.

Art. 63 - Os Tabeli5es e Escrivaes transcreverao a guia de recolhimento do imposto
nos instrumentos, escrituras ou termos judiciais que lavrarem.

Art. 61 - 0 sujeito passivo e obrigado a apresentar na reparticao competente da Prefei
tura os documentos e informacoes necessarias ao lancamento do imposto, conforme estabele
cido em regulamento.

I .
I

Art. 62 - Os Tabelioes e Escrivaes nao poderao lavrar instrumentos, escrituras ou ter-
mos judiciais.sem que 0 imposto devido tenha sido pago.

SECAoVIII

DAS OBRIGA<;OES ACESSORIAS

II - Rescisao de contrato e desfazimento da arrernatacao com fundamento no
artigo 1.136 do Codigo Civil.

!

Art. ~O -A guia para pagamento do imposto sera emitida pelo orgao competente, con
forme dispuser em regulamento.
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Art. 72 - Contribuinte da Taxa de Services publicos e 0 proprietario, 0 titular do do
minio uti! ou 0 possuidor a qualquer titulo, de bern im6vel situado em local onde 0Municipio
rnantenha os services referidos.

Art. 71 .. Ataxa de iluminacao publica e devida em razao dos services de iluminacao
publica nas vias e logradouros publicos e compreende a ligacao da rede distribuidora de ener
gia eletrica, a colocacao de postos de iluminacao, de medidores, limpeza e inspecao das lam
padas, de transfonnadores e dos materiais utilizados, a conservacao, a substituicao de partes
de equipamentos e a inspecao de circuitos, pela municipalidade.

Art. 70 - A taxa de conservacao de vias e logradouros publicas e devida em razao da
prestacao de services de conservacao de mas, pracas, jardins, leitos nao pavimentados e vias e
logradouros publicos em geral, situado na zona urbana, que visam manter ou melhorar as con
dicoes de utilizacao desses locais, quais sejam:

a - Raspagem do leito carrocavel, com 0 usa de ferramentas ou maquinas;
b - Conservacao e reparacao do calcamento;
c - Recondicionamento do meio-fio;
d - Melhoramento ou manutencao de 'mara-burros', acostamentos, sinalizacao e

similares;
e - Desobstrucao, aterros de reparacao e services correlatos;
f - Sustentacao e fixacao de encostas laterais, remocao de barreiras;
g - Fixacao, poda e tratamento de arvores e plantas ornamentais e services corre

latos;
h - Manutencao de lagos e fontes.

PARAGRAFO UNICO - Nao estao contidas nos services de limpeza publica,
as remocoes de residuos e detritos industriais, galhos de arvores, retirada de entulhos e lixo,
realizado em horario especial e por solicitacao do interessado.

Art. 69 - A taxa de limpeza publica abrange as atividades de coleta de lixo domiciliar,
de estabelecimento industriais, comerciais ou de prestacao de services, varricao ou limpeza e
lavagem das vias e logradouros publicos, limpeza de bueiros, galerias de aguas pluviais, corre
gos, capinacao do leito das mas, exercidas em conjunto ou isoladamente, pela municipalidade.

I-Limpeza Publica;
II - Conservacao de Vias e Logradouros Publicos;
III -illuminacao PUblica.<_

Art. ,68 - A taxa de services publicos tem como hipotese de incidencia a utilizacao,
efetiva ou potencial, dos services publicos municipais prestados ao contribuinte ou postos a
sua disposicao, relativos a:

DASTAXAS

CAPITULO!

DAS TAXAS DE SERVIeOS PUBLICOS

SECAOI

DA JNCIDENCIA E DOS CONTRIBUINTES
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Art. 74 - A taxa sera lancada anualmente, em nome do contribuinte, com base nos da
dos do Cadastro Imobiliario Fiscal, podendo os prazos e formas assinalados para pagamento,
coincidirem, a criterio da administracao, com os do Imposto Predial e Territorial Urbano.

SECAom

LAN<;AMENTO

CLASSES PERCENTUAIS DA TAXA DE ILUMI
(kwh) NACAO PUBLICA

0 a 30 isento
31 a 50 1,00
51 a 100 2,00
101 a 200 3,50
201 a 300 5,00
Acima de 300 6,00

II - Em relacao aos services de conservacao de vias e logradouros publicos,
aplicando-se a aliquota de 5 % (cinco por cento) sobre 0 valor de 100
Ufir's para cada imovel considerado.

r m-Emrelacao aos services de iluminacao publica, aplicando-se a aliquota de
) 6% (quinzepor cento ), sobre 0 valor de 100 Ufir's - para cada imovel

nao edificado.
IV - Em relacao a cada imovel edificado, a taxa de iluminacao publica sera cal-

i culada sobre 0 valor da tarifa de iluminacao publica vigente, devendo ser
\v adotado nos intervalos de classes indicados, os percentuais corresponden

tes.

I - Em relacao ao service de Limpeza Publica, para cada imovel considerado,
com aplicacao das seguintes aliquotas sobre 0 valor de 100 Ufir' s. :
a - Residencia - 5,0%
b - Comercio - 10.0%
c - Services - 10,0%
d - Industria - 10,0%
e - Hospitais e Congeneres - 10,0%
f - Agropecuaria - 10,0%
g - Outros - 10,0%

Art. 173 - A base de calculo da taxa e 0 custo dos services utilizados pelo contribuinte
ou colocados it sua disposicao e dimensionados, para cada caso, da seguinte forma:

SECAon

BASE DE CALCULO E ALIQUOTA
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§ 1.° Estao sujeitos a previa licenca:
a - A localizacao e/ou funcionamento de estabelecimento;
b - 0 funcionamento de estabelecimento em horario especial;
c - A veiculacao de publicidade em geral;
d - A execucao de obras, arruamentos e loteamentos;
e - 0 abate de animais;
.f - A ocupacao de areas em terrenos ou vias e logradouros publicos.

Art. 77 - A taxa de licenca e devida em decorrencia da atividade da Administracao
Publica que, no exercicio regular do poder de policia do Municipio, regula a pratica do. ato ou
_absten9ao do fato em razao do interesse publico concernente a seguranca, a higiene, a saude, a
ordem, aos costumes, a localizacao de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores
de service, a tranquilidade publica, a propriedade, aos direitos individuais e coletivos e a legis
Ja9ao urbanistica a que se submete qualquer pessoa fisica ou juridica.

DA INCIDENCIA E DOS CONTRIBUINTES

SECAOI

DA TAXA DE LICENCA

cAPiTULorr

Art. ,76 - Fica 0 Poder Executivo autorizado a celebrar convenio com a empresa con
cessionaria de energia eletrica, visando a cobranca do service de iluminacao publica, quando se
tratar de imovel edificado.

Art. 175- A taxa sera paga de uma vez ou parceladamente, na forma e prazo regula
mentares.

ARRECADACAO

SECAOIV
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Art. 83 - A taxa de licenca para publicidade sera devida pela atividade municipal de
vigilancia, controle e fiscalizacao a que se submete qualquer pessoa que pretenda utilizar ou
explorar, por qualquer meio, publicidade em geral, seja em vias e logradouros publicos ou em
locais visiveis ou de acesso ao publico, nos termos de Regulamento.

PARA.GRAFO UNICO - 0 pagamento da taxa relativa it licenca para funcio
namento extraordinario abrangera qualquer das modalidades referidas no "caput" deste artigo,
ou todas elas em conjunto, conforme 0 pedido feito pelo sujeito passivo e os lirnites estabeleci
dos no Regulamento.

Art. 82 - Fora do horario normal, admitir-se-a 0 funcionamento de estabelecimento,
mediante previa licenca extraordinaria, na. forma. do regulamento e pelo periodo solicitado, nas
seguintes modalidades:

I-De antecipacao;
II-De prorrogacao;
III - De dias executados.

Art. 81 - As atividades multiplas exercidas num mesmo estabelecimento, sem delimita
yao de espaco, por mais de urn contribuinte, sao sujeitas ao licenciamento e it taxa, isoladamen
te, nos termos do § l." do art. 78.

Art. 80 - A licenca podera ser cassada e determinado 0 fechamento do estabelecimen
to, a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condicoes que legitimaram a concessao
da licenca, ou quando 0 contribuinte, mesmo apos a aplicacao das penalidades cabiveis, nao
cumprir as determinacoes da Prefeitura para regularizar a situacao do estabelecimento.

§ 1.° - 0 alvara de licenca contera os seguintes elementos caracteristicos:
I - Nome da pessoa fisica ou juridica a quem for concedido;
II - Local do estabelecimento ou do funcionamento da atividade;
III - Ramo do negocio ou da atividade;
IV - Restricoes;
V - Numero de inscricao no orgao fiscal competente;
VI - Horario de funcionamento;
VII - Tipo de licenca concedida.

Art. 79 - A taxa de localizacao sera devida e emitido 0 respectivo alvara de licenca, por
ocasiao do licenciamento inicial, da renovacao anual de funcionamento, e toda vez que se veri
ficar mudanca no ramo de atividade do contribuinte, transferencia de local ou quaisquer outras
alteracoes, mesmo quando ocorram dentro de urn mesmo exercicio.

§ 1.0 - A obrigatoriedade da previa licenca paraIocalizacao independe da exis
tencia de estabelecimento fixo e e exigida, ainda quando a atividade for prest ada em recinto
ocupado pot outro estabelecimento ou no interior de residencia,

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

Art. '78 - Nenhuma pessoa fisica ou juridica que opere no ramo de producao, industria
Iizacao, comercializacao ou prestacao de services, podera sem previa licenca da Prefeitura,
iniciar suas atividades no municipio, sejam elas permanentes, intermitentes ou por periodo de
terminado.
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Art. 88 - A base de calculo da taxa e 0 custo da atividade de fiscalizacao realizada pelo
Municipio, no exercicio regular de seu poder de policia, para cada licenca requerida, mediante
a aplicacao da aliquota constante da tabela anexa a esta Lei, sobre 0 valor de 100 Ufr's.

pARAGRAFO UNICO - A taxa de renovacao anual correspondera a 80%
(oitenta por cento) do valor estabelecido para 0 licenciamento inicial.

SE<;AO n

BASE DE CALCULO E ALIQUOTA

Art. 87 - Contribuinte da taxa e a pessoa fisica ou juridica interessada no exercicio de
atividades ou na pratica de atos sujeitos ao poder de policia administrativa do Municipio, nos
termos do art. 77 desta Lei.

§ 1.0 - A utilizacao sera sempre precaria e somente sera permitida quando nao
contrariar 0 interesse publico.

§ 2.0 - A taxa sera cobrada de acordo com a tabeia anexa a esta Lei, nos termos
do Regulamento.

AI"t. 86 - A taxa por ocupacao de areas em terrenos ou vias e logradouros publicos tern
como fato gerador a utilizacao de espacos, nos mesmos, com finalidade comercial ou de pres
tacao de services, tenham ou nao os usuarios instalacoes de qualquer natureza.

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

Art. 85 - 0 abate de animais destinado ao consumo publico quando nao for feito em
Matadouro Municipal, s6 sera permitido mediante licenca da Prefeitura, precedida de inspecao
sanitaria.

I § 1.° - A licenca s6 sera concedida mediante previo exame e aprovacao das
plantas ou projetos das obras, na forma da legislacao urbanistica aplicavel.

I § 2.° - A Iicenca tera periodo de validade fixado de acordo com a natureza, ex
tensao e complexidade da obra, e sera cancelada se a sua execucao nao for iniciada dentro do
prazo estabelecido no Alvara,

§ 3.° - Se insuficiente para execucao do projeto 0 prazo concedido no Alvara, a
licenca podera ser prorrogada, a requerimento do contribuinte.

§ 1.° - A licenca para publicidade sera valida pelo periodo constante do Alvara.
i § 2.° - Nao se considera publicidade, expressoes de indicacao, tais como: Tabu

letas indicativas de sitios, granjas, fazendas, hospitais, ambulat6rios, pronto-socorros; nos 10-
cais de construcao, as placas indicativas dos nomes dos engenheiros, firmas e arquitetos res
ponsaveis pelo projeto ou pela execucao de obra publica ou particular.

I
i

Art. ~4 - Sao sujeitas it previa licenca da Prefeitura e ao pagamento da taxa de licenca
para execuy,o de obras, a construcao, reconstrucao, reforma, reparo, acrescimo ou demolicao
de edificios, ,casas, ediculas ou muros, assim como arruamento ou 0 loteamento de terrenos e
quaisquer outras de im6veis, ressalvados os casos do art. 93 desta Lei.

I
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Art. 93 - Sao isentos do pagamento de taxas de licenca:
I - Os vendedores ambulantes de jornais e revistas;
IT- Os engraxates ambulantes;

ISEN~6ES

SECAOV

§ 1.0 - Quando da prorrogacao da licenca para execucao de obras, a taxa sera
devida em 50%( cinquenta por cento) do valor da tabela.

§ 2.° - Podera ser autorizado 0 parcelamento da taxa de licenca, se de valor
superior a 100%( cern por cento) de 100 Ufir's.

Art. 92 - A taxa de licenca, em todas as modalidades do art. 77., sera arrecadada antes
do inicio das atividades ou da pratica dos atos sujeitos ao poder de policia administrativa do
Municipio, mediante guia oficial preenchida pelo contribuinte, observando-se os prazos estabe
lecidos neste C6digo.

ARRECADA~AO

SE~AOIV

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

. § 2.° - 0 sujeito passive e obrigado a comunicar a reparticao pr6pria do Muni
cipio, dentrd de 20 (vinte) dias, para fins de atualizacao cadastral, quaisquer ocorrencia relati
vas ao seu estabelecimento que importem em alteracao da razao social ou do ramo de ativida
de ou alteracoes fisicas do estabelecimento.

Art. i91 - A taxa de licenca sera lancada com base nos dados fornecidos pelo contribu
inte existentes no Cadastro, complementados, se necessario, por outros constatados no local.

LANCAMENTO

SECAom

Art. ,90 - A taxa de publicidade incide sobre anuncio de bebidas alcoolicas e cigarros,
bern como os redigidos em lingua estrangeira, sera cobrada com uma aliquota adicional de
30% (trinta por cento) sobre 0 valor da respectiva tabela.

i

i

Art. 189 - 0 estabelecimento que mantenha atividades diversas, no mesmo local, sem
delimitacao fisica de espaco, sendo de propriedade do mesmo contribuinte, sera sujeito ao pa
gamento da taxa pela atividade de maior aliquot a, acrescida de 3% (tres por cento) para cada
uma das demais atividades.
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Art. 96 - A contribuicao de melhoria tent como limite total a despesa realizada.

SECAO II

BASE DE CALCULO

Art. ,95 - Contribuinte e 0 proprietario, 0 titular do dominio uitl, ou 0 possuidor a
qualquer titulo, do imovel beneficiado.

SUJEITO PASSIVO

SECAO II

Art. 94 - A hipotese de incidencia da contribuicao de melhoria e 0 beneficio recebido
por imovel, em razao de obra publica.

HIPOTESE DE INCIDENCIA

SECAOI

CAPITULO UNICO

DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA

TITULOm

III - Os vendedores de artigos de artesanato domestico e arte popular, de
sua fabricacao, sem auxilio de empregados;

IV- A construcao de muros de animo ou de muralhas de sustentacao,
quando no alinhamento da via publica, assim como de passeios, quando
do tipo aprovado pela Prefeitura;

V - As construcoes provisorias destinadas a guarda de material, quan
do no local de obras ja licenciadas;

VI - As obras realizadas em imoveis de propriedade da Uniao, do Estado e de
suas Autarquias;

VII ~A limpeza ou pintura, externa ou interna, de edificios, casas, muros
ou grades;

VIII - As associacoes de classes, associacoes religiosas, c1ubes esportivos, esco
las primarias sem fins lucrativos, orfanatos e asilos;

IX - Os parques de diversoes com entrada gratuita;
X - Os dizeres relativos a propaganda eleitoral, politic a, atividade sindi

cal, culto religioso e atividades da administracao publica;
XI - Os cegos, mutilados e os incapazes permanentemente, que exercam ° co

mercio eventual e ambulante em terrenos, vias e logradouros publicos.
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TITULO I

PARTEGERAL

LIVRO SEGUNDO

Art. 101 - 0 tributo sera pago de uma vez ou parceladamente, a criterio do Executivo.

DO PAGAMENTO

SEC;AO V

PARAGRAFO UNICO -No caso de condominio:
a - Quando pro-indiviso, em nome de qualquer urn dos co-proprietarios, titu

lares do dominio util ou possuidores;
b - Quando pro-diviso, em nome do proprietario, do titular do dominio uti1

ou possuidor da unidade autonorna.

Art. 100 - 0 lancamento sera procedido em nome do contribuinte.

Art. 99 - 0 montante anual da Contribuicao de Melhoria, atualizado a epoca do pga
mento, ficara limita.do a 20%(vinte por cento) do valor venal do imovel, apurado administrati
vamente.

§ 2.0 - Quando se tratar de obras realizadas por etapas, 0 tributo podera ser
lancado em relacao aos imoveis efetivamente beneficiados em cada etapa.

§ 1.0 - A parcela da despesa total da obra a ser custeada pelo tributo sera ratea
da entre os imoveis beneficiados, na proporcao de suas areas.

Art. 98 - 0 lancamento sera efetuado apos a conclusao da obra ou etapa.

Art. 97 - Concluida a obra ou etapa( e ouvida previamente Comissao Municipal para tal
fim nomeada), 0 Executivo publicara relatorio contendo:

I a - Relacao dos imoveis beneficiados pela obra;
b - Parcela da despesa total a ser custeada pelo tributo, levando-se em

conta os imoveis do municipio e suas autarquias;
c - Forma e prazo de pagamento.

SEC;AO IV

DO LANC;AMENTO

PARAGRAFO UNICO - Para efeito de determinacao do limite total serao
computadas as despesas de estudo, projeto, fiscalizacao, desapropriacao, administracao, exe
cucao e financiamento, inclusive premios de reembolso e outras de praxe em financiamento ou
emprestimos, cujo valor sera atualizado a epoca de lancamento, se for 0 caso.
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TITULO II

Art. 1106 - Interpreta-se a Legislacao Tributaria que disponha, literalmente, sobre:
1- Suspensao ou exclusao do credito tributario;
II - Outorga de isencao;
III - Dispensa do cumprimento de obrigacoes tributarias acessorias,

do.

§ 1.0 - 0 emprego da analogia nao podera resultar na exigencia de tributo nao
previsto em Lei.

§ 2.0 - 0 emprego da equidade nao podera resultar na dispensa do tributo devi-

Art. 105 - Na ausencia de disposicao expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislacao tributaria utilizara sucessivamente, na ordem indicada:

I-A analogi a;
IT- Os principios gerais de direito tributario;
III - Os principios gerais de direito publico;
IV - A equidade.

Art. 104 - Salvo disposicao em contrario, entram em vigor:
I-Os atos administrativos a que se refere 0 inciso I do artigo anterior, na
data da sua publicacao;

II - As decisoes a que se refere 0 inciso II do artigo anterior, quando a seus
efeitos nonnativos, 30 (trinta) dias apos a data da sua publicacao;

III - Os convenios a que se refere 0 inciso IV do artigo anterior, na data neles
prevista.

PARAGRAFO UNICO - A observancia das normas referidas neste artigo ex
clui a imposicao de penalidades, a cobranca de juros de mora e a atualizacao do valor moneta
rio da base de calculo do tributo.

Art. !102 - A expressao "Legislacao Tributaria" compreende as Leis, os Decretos e as
Normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre Tributos e as relacoes juridi
cas a eles pyrtinentes.

Art. 103 - Sao Normas complementares das Leis e dos Decretos:
i I-Os Atos Normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - As decisoes dos orgaos singulares ou coletivos de jurisdicao administrativa
do Municipio;

III - As praticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - Os convenios celebrados pelo Municipio com orgaos da administracao Fe

deral, Estadual ou Municipal.

DAS NORMAS GERAIS

CAPiTULO I

LEGISLA<;AO TRIBUTARIA
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Art.' 110 - Sao solidariamente obrigados:
, I - As pessoas fisicas ou juridicas, que tenham interesse comum na situacao

que constitua fato gerador da obrigacao tributaria principal;
II - A pessoa juridica de direito privado resultante de fusao, transforma

yaO ou incorporacao, pelos tributos devidos pelas pessoas juridicas de di
reito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas;

III - A pessoa fisica ou juridica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer titulo, fundo de comercio ou estabelecimento comercial, indus
trial ou profissional e continuar a respectiva exploracao, sob a mesma ou
outra razao social ou sob firma individual, pelos tributos relativos ao fun
do ou estabelecimento adquirido, devidos ate a data do ate:

a - Integralmente, se 0 alienante cessar a exploracao do comercio, in
dustria ou atividade;

SOLIDARIEDADE

SECAon

Art.] 109 - Sujeito passivo da obrigacao acess6ria e a pessoa obrigada as prestacoes _
que constituem 0 seu objeto.

PARAGRAFO UNICO - 0 sujeito passivo da obrigacao principal diz-se:
I - Contribuinte, quando tenha relacao pessoal e direta com a situacao que
constitua 0 respectivo fato gerador;

II - Responsavel, quando, sem revestir a condicao de contribuinte, sua obri
gacao decorra de disposicao expressa em Lei.

Art. 108 - Sujeito passivo da obrigacao principal e a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniaria.

SUJEITO PASSrvO

SECAOI

CAPITULon

Art. ~07 - A obrigacao tributaria e principal e acess6ria.
I

!

! § 1.0 - A obrigacao principal surge com a ocorrencia do fato gerador, tern por
objeto 0 pagamento de tributo ou penalidade pecuniaria, e extingue-se juntamente com 0 credi
to dela decorrente.

I § 2.° - A obrigacao acess6ria decorre da legislacao tributaria, tern por objetivo
as prestacoes, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadacao ou da fiscali
zacao dos tributes.

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

OBRIGA<;AO TRIBUTA.RIA

CAPITULO I
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Art. 114 - 0 domicilio fiscal sera sempre consignado nos documentos e papeis dirigi
dos as reparticoes fiscais.

Art. 113 - A autoridade administrativa pode recusar 0 domicilio eleito, quando impos
sibilite ou dificulte a arrecadacao ou a fiscalizacao do tributo, aplicando-se entao a regra do
paragrafo unico do artigo anterior.

PARA.GRAFO UNICO - Quando nao couber a aplicacao das regras fixadas
em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-a como domicilio tributario do contribuinte
ou responsavel 0 Iugar da situacao dos bens ou da ocorrencia dos atos ou fatos que deram
origem a obrigacao,

Art. 112 - Na falta de eleicao pelo contribuinte ou responsavel, de domicilio tributario,
considera-se como tal:

I-Tratando-se de pessoa fisica, a sua residencia ou sendo esta incerta ou
desconhecida, 0 centro habitual de sua atividade.

II - Tratando-se de pessoa juridica de direito privado, 0 Iugar de sua sede,
ou em relacao aos atos ou fatos que derem origem a obrigacao, 0 de
cada estabelecimento;

III - Tratando-se de pessoa juridica de direito publico, qualquer de suas
reparticoes no Municipio.

SE(:AOIV

DOMICILIO TRIBUTAruo

Art. 111 - A capacidade tributaria passiva independe:
1- Da capacidade civil das pessoas naturais:
II - De achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privacao ou

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

III - De estar a pessoa juridica regularmente constituida, bastando que confi
gure uma unidade econ6mica ou profissional.

SE(:Aom

CAPACIDADE TRIBUTARIA

PARAGRAFO irNIco - 0 disposto no inciso II aplica-se aos casos de extin
yao de pessoas juridicas de direito privado, quando a exploracao da respectiva atividade seja
continuada por qualquer s6cio remanescente ou seu esp61io, sob mesma ou outra razao social,
ou sob firma individual.

b - Subsidiariamente com 0 alienante, se este prosseguir na exploracao ou
iniciar dentro de seis meses, a contar da data da alienacao, nova atividade
no mesmo ou em outro ramo de comercio, industria ou profissao,

IV - Todos aqueles que, mediante conluio, colaborem para a sonegacao
de tributos devidos ao Municipio.
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LAN<;AMENTO"

CAPITULO I

CREDITO TRIBUTARIO

TiTULom

pARAGRAFO UNICO - Nao se considera espontanea a denuncia apresentada
ap6s 0 inicio de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalizacao, relacionados
com a infracao.

Art. 119 - A responsabilidade e excluida pela denuncia espontanea da infracao, acom
panhada, se for 0 caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do dep6sito
da importancia arbitrada pela autoridade administrativa, quando 0 montante do tributo depen
da de apuracao,

Art. 118 - Salvo disposicao de lei em contrario, a responsabilidade por infracoes da
legislacao tributaria independe da intencao do agente ou do responsavel e da efetividade, natu
reza e extensao dos efeitos do ato.

Art. 117 - Sao pessoalmente responsaveis:
I - 0 adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens

adquiridos ou remidos, quando nao haja, no instrumento respectivo, a
prova de quitacao de tributos;

II - 0 sucessor a qualquer titulo e 0 conjuge meeiro, pelo tributos devi
dos ate a data da partilha ou adjudicacao limitada esta responsabilidade no
montante do quinhao do legado ou da meacao;

III - 0 esp6lio, pelos tributos devidos pelo "de cujus" ate a data da aber
tura da sucessao.

Art. 116 - as creditos tributarios relativos a impostos cujo fato gerador seja a proprie
dade, dominio util ou a posse de bens imoveis, e bern assim os relativos a taxas pela prestacao
de services referentes a tais bens, ou a contribuicoes de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos
respectivos adquirentes, salvo quando conste do titulo a prova de sua quitacao.

SE<;AO I

RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA

CAPITULom

Art. 115 - Os contribuintes comunicarao it reparticao competente a mudanca de do
micilio, no prazo do Regulamento.
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Art. 126- Do lancamento efetuado pela administracao, sera notificado 0 contribuinte,
em seu domicilio tributario.

Art. 125 - E facultado aos prepostos da fiscalizacao 0 arbitramento de bases tributari
as, quando ocorrer sonegacao cujo montante nso se possa conhecer exatamente.

pARAGRAFO UNICO - Nos casos a que se refere 0 inciso V, as funcionari
os lavrarao termo de diligencia, do qual constarao especificadamente os elementos examina
dos.

Art. 124 - Com 0 fim de obter elementos que the permitam verificar a exatidao das
declaracoes apresentadas pelos contribuintes ou responsaveis, e de determinar, com precisao, a
natureza e 0 montante dos Creditos Tributarios, a Fazenda Municipal podera:

I - Exigir a qualquer tempo a exibicao de livros e comprovantes dos atos e
operacoes que possam constituir fato gerador da obrigacao tributaria;

II - Fazer inspecoes nos locais e estabelecimentos onde se exercerem as
atividades sujeitas a obrigacoes tributarias ou nos bens que constituam
materia tributaria;

III - Exigir informacoes e comunicacoes escritas ou verbais;
IV- Notificar 0 contribuinte ou responsavel para comparecer as reparticoes

da Fazenda Municipal;
V - Requerer ordem judicial quando indispensavel it realizacao de diligencias,

inclusive de inspecoes necessarias ao registro dos locais e estabelecimen
tos, assim como dos objetivos e livros dos contribuintes e responsaveis.

Art. 123 - 0 lancamento efetuar -se-a com base nos dados constantes do Cadastro Ge
ral e nas declaracoes apresentadas pelos contribuintes, na forma e epocas estabelecidas nesta
Lei e em Regulamento.

PARAGRAFO UNICO - Decorrido 0 prazo de cinco anos, a contar da ocor
rencia do fato gerador, sem que a Fazenda Publica se tenha pronunciado, considera-se homo
logado 0 lancamento e definitivamente extinto 0 credito, salvo se comprovada a ocorrencia de
dolo, fraude OU simulacao.

Art. 122- Quando a legislacao atribuir ao sujeito passive 0 dever de antecipar 0 paga
mento sem previo exame da autoridade administrativa, 0 lancamento opera-se pelo ate em que
a referida autoridade tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, ex
pressamente a homologa.

Art. Ul - Compete privativamente a autoridade administrativa constituir 0 credito
tributario pelo lancamento, assim entendido 0 procedimento administrativo tendente a verificar
a ocorrencia do fato gerador da obrigacao correspondente, determinar a materia tributavel,
calcular 0 montante do tributo devido, identificar 0 sujeito passivo e, sendo 0 caso, propor a
aplicacao da penalidade cabivel.

Art. 120 - 0 Credito Tributario regularmente constituido somente se modifica ou ex
tingue, ou tern sua exigibilidade suspensa ou excluida, nos casos previstos nesta lei, fora dos
quais nao podem ser dispensados, sob pena de responsabilidade funcional na forma da Lei, a
sua efetivacao ou as respectivas garantias.
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PARAGRAFO UNICO - Os efeitos suspensivos cessam pela decisao adminis
trativa desfavoravel, no todo ou em parte ao sujeito passive e pela cassacao da medida liminar
concedida em mandado de seguranca.

Art. J33 - A impugnacao apresentada pelo sujeito passivo, bem como a concessao de
medida liminar em mandado de seguranca, suspendem a exigibilidade do Credito Tributario,
independentemente de previo deposito.

Art. i 132 - Suspendera a exigibilidade do Credito Tributario, a partir da data de sua
efetivacao ou de sua Consignacao Judicial, 0 deposito do montante integral da obrigacao tribu
taria,

Art. 131 - A concessao de moratoria sera objetivo de lei especial atendidos os requisi
tos do Codigo Tributario Nacional.

SUSPENSAO DO CREDITO TRIBUTA.ruO

CAPITULO II

1- Impugnacao do sujeito passivo;
II - Recurso de oficio;
III - lniciativa de oficio da autoridade administrativa, nos casos previstos no

artigo anterior.

Art. 130 - 0 lancamento regulamente notificado ao sujeito passive so pode ser alterado
em virtude de:

Art. 129 - Enquanto nao extinto 0 direito da Fazenda Publica, poderao ser efetuados
lancamentosomitidos ou procedida a revisao e retificacao daqueles que contiverem irregulari
dade ou erro.

I -0 nome do sujeito passive e seu domicilio tributario;
II - A denominacao do Tributo e 0 exercicio a que se refere;
III - 0 valor do tributo, sua aliquota. e a base de calculo;
IV - 0 prazo para recolhimento ou impugnacao;
V - 0 comprovante, para 0 orgao fiscal, de recebimento pelo contribuinte.

§ 1.° - Quando 0 Municipio permitir que 0 contribuinte eleja domicilio tributario
fora de seu territorio, a notificacao far-se-a por via postal registrada com Aviso de Recebimen-
to(AR). I

I § 2.° - A notificacao far-se-a por editaI, na impossibilidade de Iocalizacao do
contribuinte, ou em caso de recusa de seu recebimento .

I

Art. b7 - 0 prazo para pagamento ou impugnacao do lancamento sent de 30 (trinta)
dias, contados do recebimento da notificacao pelo sujeito passivo.

i
I

Art. p8 - Anotificacao de lancamento contera:
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Art. 139 - A importancia do Credito tributario pode ser consignada judicialmente pelo
sujeito passivo, nos casos:

I - De recusa de recebimento, ou subordinacao deste ao pagamento de
outro tributo, de penalidade, ou ao cumprimento de obrigacao acessoria;

II - De subordinacao do recebimento ao cumprimento de exigencias ad
ministrativas sem fundamento legal;

III - De exigencia, por mais de uma pessoa juridica de direito publico, de tribu
to identico sobre urn mesmo fato gerador.

Art. 138 - 0 Poder Executivo podera estabelecer em Regulamento, descontos pela
antecipacao, nas condicoes que estabeleca,

PAR.AGRAFO UNICO - Se Lei nao dispuser de modo diverso, os juros de
mora serao calculados do dia seguinte ao do vencimento e it razao de 1% (urn por cento) ao
mes calendario, ou fracao, calculados sobre 0 valor originario.

Art. 137 - Os creditos tributarios pagos da data do vencimento terao 0 seu valor atua
lizado segundo os indices oficiais previstos, acrescido de juros de mora, seja qual for 0 motivo
determinante .da falta, sem prejuizo da imposicao das penalidades cabiveis e da aplicacao de
quaisquer medidas de garantias previstas na legislacao tributaria.

Art. 136 - Todo pagamento de tributo devera ser efetuado em orgao arrecadador mu
nicipal ou estabelecimento de credito autorizado pela administracao, na forma do Regulamento
e no prazo estipulado no art. 127.

Art. 135 - Extinguem 0 credito tributario:
1- 0 pagamento;
II - A compensacao;
III - A transacao;
IV - A remissao;

?l>V - A prescricao e a decadencia;
VI - A conversao de deposito em renda;

VII - 0 pagamento antecipado e a homologacao do lancamento nos termos do
disposto no art. 122 e seu paragrafo unico;

VIII - A consignacao em pagamento, nos termos do artigo 139;
IX - A decisao administrativa irreformavel, assim entendida a definitiva na

orbita administrativa, que nao mais possa ser objeto de ayao anutatoria;
X - A decisao judicial passada em julgado.

EXTIN<;AO DO CREDITO TRIBUTARIO

CAPITULom

Art. 134 - A suspensao da exigibilidade do Credito Tributario nao dispensa 0 contribu
inte do cumprimento das obrigacoes acessorias dependentes de obrigacao principal ou dela
consequentes.
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§ 1.0 _ A importancia sera restituida dentro de urn prazo maximo de 3O(trinta)
dias a contai da decisao que se tenha tornado definitiva na esfera administrativa, favoravel ao
contribuinte.

§ 2.0 _A nao restituicao no prazo definido implicara a partir de entao, em atua-
lizacao monetaria segundo os indices oficiais, e na incidencia de juros nao capitalizaveis de
1%(uma POf' cento) ao mes ou fracao de meso

Art. 143 - 0 pedido de restituicao sera feito it autoridade administrativa atraves de
requerimento da parte interessada que apresentara prova do pagamento e as razoes legais da
pretensao.

PARAGRAFO UNIeO - 0 prazo da prescricao e interrompido pelo inicio da
acao judicial, recomecando 0 seu curso, por metade, a partir da data da intimacao validamente
feita ao represent ante judicial da Fazenda Municipal.

Art. 142 - Prescreve em 2(dois) anos a Ayao Anulat6ria da decisao administrativa que
denegar a restituicao.

Art. 141 - 0 direito de pleitear a restituicao do tributo extingue-se com 0 decurso do
prazo de 5(cinco) anos, contados:

1- Nas hip6teses dos incisos I e II do art. 153, da data de extincao do credito
tributario;

II - Na hip6tese do inciso III do art. 153, da data em que se tornar definitiva
a decisao administrativa ou transitar em julgado a decisao judicial que te
nha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisao condenat6ria.

§ 1.0- A restituicao de tributos que comport em, por sua natureza, transferencia
do respectivo encargo financeiro somente sera feita a quem prove haver assumido 0 referido
encargo, ou, no caso de te-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a
recebe-la.

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

I

Art e :140 - 0 sujeito passive tera direito it restituicao total ou parcial das importancias
pagas a titulo de tributo ou demais creditos tributaries, nos seguintes casos:

I - Cobranca ou pagamento espontaneo de tributo indevido OU em valor mai
or que 0 devido, em face da legislacao tributaria ou da natureza ou cir
cunstancias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

IT- Brro na identificacao do sujeito passivo, na determinacao da aliquota, no
calculo do montante do debito ou na elaboracao ou conferencia de qual
quer documento relativo ao pagamento;

III - Reforma, anulacao, revogacao ou rescisao de decisao condenat6ria.

PARAGRAFO UNICO - Julgada procedente a consignacao, 0 pagamento se
reputa efetuado e a importancia consignada e convertida em renda; julgada improcedente a
consignacao no todo ou em parte, cobra-se 0 credito acrescido de juros de mora, sem prejuizo
das penalidades cabiveis.
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I - Pela citacao pessoal feita ao devedor;
II - Pelo protesto judicial
ill - Por qualquer ato judicial que constitua em mora 0 devedor;

§ 1.0 - A prescricao se interrompe:

Art. 149 - A ayao para cobranca do credito tributario prescreve em cinco anos, conta
dos da data da sua constituicao definitiva.

Art. 148 - 0 direito da Fazenda Publica constituir 0 credito tributario decai ap6s 5
(cinco) anos, contados:

I - Da data em que tenha sido notificada ao sujeito passive qualquer me
dida preparat6ria indispensavel ao lancamento;

II - Do primeiro dia do exercicio seguinte a aquele em que o lancamento
deveria ter sido efetuado;

III - Da data em que se tornar defmitiva a decisao que houver anulado por
vicio formal, 0 lancamento anteriormente efetuado.

pARAGRAFO UNICO - A concessao referida neste artigo nao gera direito
adquirido e sera revogada de oficio sempre que se apure que 0 beneficiario nao satisfazia ou
deixou de satisfazer as condicoes ou nao cumpria ou deixou de cumprir os requisitos necessa
rios a sua obtencao, sem prejuizo da aplicacao das penalidades cabiveis nos casos de dolo ou
simulacao do.beneficiario.

Art. 147 - Fica 0 Prefeito Municipal autorizado a conceder, por despacho fundamenta
do, remissao total ou parcial do credito tributario, atendendo:

I-A situacao economica do sujeito passivo;
II-Ao erro ou ignorancia escusaveis do sujeito, quanto a materia de

fato;
ill -Ao fato de ser a importancia do credito tributario inferior a 5% (cinco por

cent0) de 100 Ufir' s;
IV - As consideracoes de equidade relativamente as caracteristicas pessoais

ou materiais do caso;
V - As condicoes peculiares a determinada regiao do territ6rio municipal.

Art. 146 - Fica 0 Executivo Municipal autorizado a, sob condicoes e garantias especi
ais, efetuar transacao com 0 sujeito passivo da obrigacao tributaria para, mediante concessoes
rnutuas, resguardados os interesses municipais, terminar litigio e extinguir 0 credito tributario.

pARAGRAFO UNICO - Sendo vincendo 0 credito do sujeito passivo, seu
montante sera reduzido de 1% (urn por cento) ao mes ou fracao, correspondente ao juro que
decorreria entre a data da compensacao e a do vencimento.

Art. 145 - Fica 0 Executivo Municipal autorizado a compensar creditos tributarios com
creditos liquidos e certos, vencidos ou vincendos do sujeito passive contra a Fazenda Publica,
nas condicoes e sob garantias estipuladas em cad a caso.

Art. 144 - Ap6s decisao irrecorrive1 favoravel ao contribuinte, no todo ou em parte,
serao restituidas de oficio ao impugnante as importancia relativas ao montante do credito tribu
tario depositadas na reparticao fiscal para efeito de discussao.
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I - As taxas e it contribuicao de melhoria:
II - Aos tributos instituidos posteriormente it sua concessao.

Art. 154 - A isencao sera concedida expressamente para determinado tributo, com es
pecificacao das condicoes a que deve se submeter 0 sujeito passivo, e salvo disposicao em
contrario, nao e extensiva:

Art. 153 - A isencao e a dispensa do pagamento de urn tributo, por disposicao expressa
da Lei.

PARAGRAFO UNICO - A exclusao do credito tributario nao dispensa 0
cumprimento das obrigacoes acess6rias dependentes da obrigacao principal cujo credito seja
excluido, ou dela consequente.

Art. 152 - Exc1uem 0 credito tributario:
I - A isencao;
II - A anistia.

EXCLUSAO DOCREDITO TRlBUTAruo

CAPITULO IV

Art. .151 - Sao tambem causas de extincao do credito tributario a decisao administrati
va irreformavel, assim entendida a definitiva na orbita administrativa que nao mais possa ser
objeto de ayaO anulatoria, bern como a decisao judicial da qual nao caiba mais recurso a ins
tancia superior.

Art ..150 - A autoridade municipal, qualquer que seja seu cargo ou funcao, e indepen
dentemente .de vinculo empregaticio ou funcional respondera civil, criminal e administrativa
mente pela decadencia ou prescricao de creditos tributarios sob sua responsabilidade, ou que
tenha ocorrido por sua omissao, cumprindo-lhe indenizar 0 Municipio dos valores correspon
dentes, devidamente atualizados pelos indices oficiais de atualizacao monetaria.

I -Durante 0 prazo de concessao de moratoria ate sua revogacao, em conse
quencia de dolo ou simulacao do beneficiario ou de terceiro em beneficio
daquele;

II - Durante 0 prazo de concessao da remissao ate sua revogacao, em conse
quencia de dolo ou simulacao do beneficiario ou de terceiro em beneficio
daquele;

III - A partir da inscricao do debito em divida ativa, por 180 (cento e oitenta)
dias, ou ate a distribuicao da executiva fiscal, se esta ocorrer antes de fin
do aquele prazo.

§ 2.° - A prescricao se suspende:

IV - Por qualquer ato inequivoco, ainda que extra-judicial que importe em
recolhimento do debito pelo devedor.
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GARANTIAS E PRIVILEGIOS DO CREDITO TRIBUTARIO

CAPITULOV

. § 2.0 - 0 despacho referido neste artigo nao gera direito adquirido e sera revo
gada de oficio, sempre que se apure que 0 beneficiado nao satisfazia ou deixou de satisfazer as
condicoes ou nao cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para concessao do favor, co
brando-se 0 credito acrescido de juros de mora, com imposicao da penalidade cabivel, nos
casos de dolo ou simulacao do beneficio ou de terceiro em beneficio daquele.

§ 1.0 - Quando nao concedida em carater geral, a anistia e efetivada, em cada
caso, por despacho do Prefeito, em requerimento no qual 0 interessado faca prova do preen
chimento das condicoes e do cumprimento dos requisitos previstos na Lei para a sua conces
sao.

Art. 157 - A anistia pode ser concedida:
I - Em carater geral;
II-Limitadamente:
a - as infracoes da legislacao relativa a determinado tributo;
b - as infracoes punidas com penalidades pecuniarias ate determinado mon
tante, conjugadas ou nao com penalidades de outra natureza;

c - a determinada regiao do territ6rio do Municipio, em funcao de condicoes
a ela peculiares

d - sob condicoes do pagamento do tributo no prazo nela fixado, ou cuja
fixacao seja por ela atribuida a autoridade administrativa.

Art. 156 - A anistia abrange exclusivamente as infracoes cometidas anteriormente a
vigencia daLei que a concede, nao se aplicando aos atos qualificados em Lei como crime,
contravencao ou conluio, ou tenham sido praticados com dolo, fraude, ou simulacao pelo su
jeito passive ou terceiro em beneficio daquele.

§ 2.0 - 0 despacho referido neste artigo nao gera direito adquirido e sera revo
gada de oficio, sempre que se apure que 0 beneficiado nao satisfazia ou deixou de satisfazer as
condicoes ou nao cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessao do favor, co
brando-se o credito acrescido de juros de mora, com imposicao da penalidade cabivel, nos
casos de dolo ou simulacao do beneficio ou de terceiro em beneficio daquele.

r

I
I § 1.0 - Tratando-se de tributos lancados por periodo certo de tempo, 0 despa-

cho neste artigo devera ser renovado antes da expiracao de cada periodo, cessando automati
camente os 'seus efeitos a partir do primeiro dia do periodo para 0 qual 0 interessado deixar de
promover a!continuidade do reconhecimento da isencao.

i

Artl 155 - A isencao pode ser concedida:
I I-Em carater geral, embora sua aplicabilidade possa ser restrita a de

tenninada area ou zona do Municipio, em funcao de condicoes peculiares;
II-Em carater individual, por despacho da autoridade administrativa, em re

querimento no qual 0 interessado faca prova do preenchimento das condi
goes e do cumprimento dos requisitos previstos na Lei para sua concessao.
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PARAGRAFO iJNIco - Os termos decorrentes da atividade fiscalizadora
serao lavrados, sempre que possivel, em Iivro fiscal, extraindo-se copia para anexacao ao pro
cesso; quando nao lavrados em livros, entregar-se-a copia autenticada a pessoa sob fiscaliza
yao.

Art. '163 - A autoridade da fiscalizacao municipal que pro ceder ou presidir a quaisquer
diligencia de fiscalizacao lavrara os termos necessarios para que se documente 0 inicio do pro
cedimento, na forma e prazos deste C6digo e do Regulamento.

PARAGRAFO iINIco - Os livros obrigatorios de escrituracao comercial e
fiscal e os comprovantes dos lancamentos neles efetuados serao conservados ate que ocorra a
prescricao dos creditos tributaries decorrentes das operacoes a que se refiram.

Art. 162 - Para os efeitos da legislacao tributaria, nao tern aplicacao quaisquer disposi
coes legais excludentes ou limitativas do direito do fisco municipal de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papeis e efeitos comerciais ou fiscais, dos contribuintes e res
ponsaveis pela obrigacao tributaria, ou da obrigacao destes de exibi-Ios.

Art. ,161 - Compete a Administracao Fazendaria Municipal por seus orgaos e agentes
especializados, a fiscalizacao do cumprimento das normas da legislacao tributaria,

FISCALIZA(:AO

CAPITULO I

ADMINISTRA(:AO TRIBUTAruA

TITULO IV

Art.. 160 - Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum departamento da
.administracao publica municipal, ou de suas autarquias, celebrara contrato ou aceitara propos
ta em concorrencia publica sem que 0 contratante ou proponente faca prova da quit:~ao de
todos os tributos devidos a Fazenda, relativos a atividade em cujo exercicio contrata OU con
corre.

Art. i 159 - 0 credito tributario prefere a qualquer outro seja qual for a natureza ou
tempo da constituicao deste, ressalvados os creditos decorrentes da legislacao do trabalho.

,

Art.. 158 - Sem prejuizo dos privilegios especiais sobre determinados bens, que sejam
previstos em Lei, responde pelo pagamento do credito tributario a totalidade dos bens e das
rendas, de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo, seu espolio ou sua massa falida,
inclusive os igravados por onus real ou clausula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja
qual for a data da constituicao do onus ou da clausula, excetuados unicamente os bens e rendas
que Lei declare absolutamente impenhoravei s.

ESTADODE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA



42

CAPiTULOn

Art. 168 - A fiscalizacao sera exercida sobre todas as pessoas sujeitas a cumprimento
de obrigacoes tributarias, inclusive aquelas irnunes ou isentas.

§ 2.° - lniciado 0 procedimento fiscal, terao os agentes fazendarios 0 prazo de
30 (trinta) dias para conclui-lo, salvo quando ° contribuinte esteja submetido a regime especial
de fiscalizacao.

§ 1.° - 0 inicio do procedimento exclui a expontaneidade do sujeito passive em
relacao aos atos anteriores e, independentemente de intirnacao, ados demais envolvidos nas
infracoes verificadas.

I - 0 primeiro ate de oficio, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando 0 sujeito passivo da obrigacao tributaria ou seu preposto;

II - A apreensao de bens, documentos ou livros.

Art. 167 - 0 procedimento fiscal tern inicio com:

Art. 166 - Os agentes da administracao fiscal do Municipio poderao requisitar auxilio
da forca publica federal, estadual ou municipal, quando vitimas de embaraco ou desacato no
exercicio de suas funcoes, ou quando necessario it efetivacao de medida prevista na legislacao
tributaria, ainda que nao se configure fato definido ern lei como crime ou contravencao.

PARA.GRAFO UNICO - Excetuam-se do disposto neste artigo, unicamente,
os casos previstos no artigo seguinte e os de requisicao regular da autoridade judiciaria no
interesse da justica.

Art. 165 - Sem prejuizo do disposto na legislacao criminal, e vedada a divulgacao para
qualquer fim, por parte da Fazenda Municipal ou de seus funcionarios, de qualquer inforrna
yao, obtida em razao do oficio, sobre a situacao economica ou financeira dos sujeitos passivos
ou de terceiros e sobre a natureza e 0 estado dos seus neg6cios ou atividades.

PARAGRAFO UNICO - A obrigacao prevista neste artigo nao abrange a
prestacao de informacoes quanto a fatos sobre os quais 0 informante esteja legalmenteobriga
do a observar segredo em razao de cargo, oficio, funcao, ministerio, atividade ou profissao.

Art. 164 - Mediante intimacao escrita, sao obrigados a prestar it autoridade administra
tiva todas as: informacoes de que disponham com relacao aos bens, neg6cios ou atividades de
terceiros:

I - Os tabelioes, escrivaes e demais serventuarios de oficio;
II - Os bancos, casas bancarias, Caixas Economicas e demais institui

yoes financeiras;
III - As empresas de administracao de bens;
IV - Os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
V - Os inventariantes;
VI - Os sindicos, comissarios e liquidatarios;
VII - Quaisquer outras entidades ou pessoas que a Lei designe. :t,
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Art. 175 - Ap6s a lavratura do auto, 0 autuante inscrevera em livro fiscal do contribu
inte, termo do qual devera constar relato do fato, da infracao verificada, a mencao especificada
dos documentos apreendidos, de modo a possibilitar a reconstituicao do processo.

§ 1.0 - Havendo reformulacao ou alteracao do auto de infracao, sera devolvido
ao contribuinte autuado 0 prazo de defesa.

§ 2.° - A assinatura do autuado podera ser aposta no auto, simplesmente ou sob
protesto, e, em nenhuma hipotese implicara em confissao da falta arguida, nem sua recusa
agravara a infracao ou anulara 0 auto.

Art. 174 - As incorrecoes ou omissoes verificadas no auto de infracao nao constituern
motivo de nulidade do processo, desde que no mesmo constem elementos suficiente para de
terminar a infracao e 0 infrator.

Art. 173- 0 auto de infracao sera lavrado por servidor competente, no local da verifi
cacao da falta, e contera obrigatoriamente:

I - A qualificacao do autuado;
II - a local, a data e a hora da lavratura;
III - A descricao do fato;
IV - A disposicao legal infringida e a penalidade aplicavel;
V - A determinacao da exigencia e a intimacao para cumpri-Ia ou impugna-la

no prazo de 30 (trinta) dias;
VI - A assinatura do autuante e a indicacao de seu cargo, funcao e 0 nu

mero de matricula.

PAAAGRAFO UNIeD - Quando mais de uma infracao a legislacao de um
tributo decorrer do mesmo fato e a comprovacao dos ilicitos depender dos mesmos elementos
de conviccao, a exigencia sera formalizada em um so instrumento no local da verificacao da
falta, e alcancara todas as infracoes e infratores.

Art. 172 - A exigencia do credito tributario e as acoes ou omissoes do sujeito passivo
que contrariem a legislacao tributaria, serao formalizadas em auto de infracao distinto para
cada tributo.

Art. 171 - as prazos serao continuos, excluindo-se na sua contagem 0 dia do inicio e
incluindo-se 0 do vencimento; so se inicia ou vencem em dia de expediente normal no orgao
em que corra 0 processo ou deva ser praticado 0 ato.

Art. 170 - as atos e termos processuais conterao somente 0 indispensavel a sua finali
dade, sem espaco em branco e sem entrelinhas rasuras ou emendas nao ressalvadas.

Art. 169 - A Administracao Municipal tern 0 prazo de 30 (trinta) dias, contados do
termino do periodo de que dispoe 0 sujeito passivo para impugnacao, para a pratica dos atos
processuais ria esfera administrativa, relativos a exigencia de creditos tributaries.

1

SE(:AO I

PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTAruO
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I - A autoridade julgadora a quem e dirigida;
II - A qualificacao do impugnante;
III - Os motivos de fato e de direito em que se fundament a;

Art. 186 - A impugnacao mencionara:

Art. 185 - A impugnacao da exigencia instaura a fase litigiosa do procedimento admi
nistrativo tributario.

Art. 184 - 0 servidor que verificar a ocorrencia de infracao it legislacao tributaria mu
nicipal e nao for competente para formalizar a exigencia, comunicara 0 fato, em representacao
circunstanciada, a seu chefe imediato, que adotara as providencias necessarias.

Art. 183 - Os documentos apreendidos poderao ser devolvidos a requerimento do au
tuado, ficando no processo c6pia do inteiro teor ou da parte que deva fazer prova, caso 0 ori
ginal nao seja indispensavel a este tim.

Art. 182 - A restituicao dos documentos e bens apreendidos sera feita mediante recibo
e contra dep6sito das quantias exigidas, se for 0 caso.

Art. 181 - A apreensao sera objeto de Iavratura de termo proprio, devidamente funda
mentado, contendo a descricao dos bens ou documentos apreendidos, com indicacao do lugar
onde ficaram depositados e 0 nome do depositario, se for 0 caso, alem dos demais elementos
indispensaveis it identificacao do contribuinte e descricao clara e precisa do fato e a indicacao
das disposicoes legais.

Art. 180 - Poderao ser apreendidos bens m6veis, livros, documentos e mercadorias,
existentes em poder do contribuinte ou de terceiros, desde que constituam prova de infracao
da legislacao tributaria ou houver suspeita de fraude, simulacao, adulteracao ou falsificacao.

Art. 179 - Nenhum auto de infracao sera arquivado nem cancelada a multa fiscal sem
previo despacho da autoridade administrativa.

Art. :178 - Conformando-se 0 autuado com 0 auto de infracao e desde que efetue 0
pagamento das importancias exigidas dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da respecti
va lavratura, 0 valor das multas sera reduzido de 50% (cinqiienta por cento) e 0 procedimento
tributario ficara extinto.

I - Na data da ciencia aposta no auto da declaracao de quem tiver feito a
intimacao, se pessoal;

II - Na data do recebimento, pOTvia postal ou telegrafica; se a data for omiti
da, 15 (quinze) dias ap6s a entrega da intimacao it agencia postal
telegrafica;

III - 30 (trinta) dias ap6s a publicacao ou afixacao do edital, se este for 0 meio
utilizado.

Art. i 177 - Considera-se intimado 0 contribuinte:

Art.' 176 - Lavrado 0 auto, terao os autuantes 0 prazo improrrogavel de 48 (quarenta e
oito) horas para entregar c6pia do mesmo ao orgao arrecadador.
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DO JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTANCIA

SE<;AO IT

I-Em primeira instancia:
a - aos Auditores Fiscais do Municipio, ou, na falta destes, ao Diretor de
Financas ou Fazenda Municipal;

II - Em segunda instancia aos Conselhos de Tributos ou Contribuintes do
Municipio, ou, na falta destes, ao Prefeito Municipal.

Art. 192 - 0 julgamento do processo compete:

Art. 191 - 0 processo sera organizado em ordem cronologica e tera suas folhas nume
radas e rubricadas.

PAAAGRAFO UNICO - Esgotado 0 prazo de cobranca amigavel sem que
tenha sido pago 0 credito tributario, 0 orgao Fazendario Municipal declarara 0 sujeito passivo
devedor remisso e encaminhara 0 processo a autoridade competente para inscricao em Divida
Ativa e posterior cobranca judicial.

Art. 190 - Nao sendo cumprida nem impugnada a exigencia de creditos tributaries do
Municipio, sera declarada a revelia e permanecera 0 processo no orgao preparador pelo prazo
de 30 (trinta) dias, para cobranca amigavel de credito, ressalvada a hipotese prevista no Para
grafo Unico do Artigo 210.

§ 2.° - 0 sujeito passive podera participar das diligencias, pessoalmente ou atra
ves de seu preposto ou representante.legal, e as alegacoes que fizer serao juntadas ao processo
para serem apreciadas no julgamento.

§ 1.° - A autoridade administrativa designara agente da Fazenda Publica Muni
cipal e/ou perito devidamente qualificado para a realizacao das diligencias.

Art. 189 - A autoridade administrativa determinara, de oficio ou a requerimento do
sujeito passivo, em qualquer instancia, a realizacao de pericias e outras diligencias, quando as
entender necessarias, fixando-Ihes prazo e indeferira as que considerar prescindiveis, imprati
caveis ou protelat6rias.

Art. 188 - Anexada a defesa, sera 0 processo encaminhado ao funcionario autuante ou
outro servidor designado para que, no prazo de 10 (dez) dias, prorrogaveis a criterio do titular
da Fazenda Municipal, se manifeste sobre as razoes oferecidas.

Art. J87 - 0 sujeito passivo podera, conformando-se com parte dos termos da autua
yao, recolher os valores relativos a essa parte ou cumprir 0 que for determinado pela autorida
de fiscal, contestando 0 restante.

IV- As diligencias que ° impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem.
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Art. 199 - A decisao na instancia administrativa superior, sera proferida no prazo ma
ximo de 90(noventa) dias, contados da data do recebimento do processo, aplicando-se para
ciencia do despacho, as modalidades previstas para a primeira instancia,

I - De decisao que der provimento ao recurso de oficio;
IT - De decisao que negar provimento total ou parcialmente, a recurso

voluntario.

§ 2.° - Cabera pedido de reconsideracao, com efeito suspensivo, no prazo de
30(trinta) dias, contados da ciencia:

§ 1.° - 0 orgao competente dara ciencia ao sujeito passivo da decisao de segun
da instancia, intimando-o quando for 0 caso, a cumpri-la, no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 198 - 0 julgamento pelo orgao de segunda instancia far-se-a nos termos de seu
Regimento Interno elou do Regulamento, quando couber ao Prefeito.

DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTANCIA

SECAom

Art. 197 - A autoridade de primeira instancia recorrera de oficio sempre que a decisao:
I - Exonerar 0 sujeito passivo do pagamento do tributo ou de multa de va
lor originario, nao corrigido monetariamente, superior a 5% (cinco por
cento) do valor de 100 Ufir's;

II - For contraria, no todo OU em parte, ao Municipio.

Art. 196 - Da decisao cabera recurso voluntario do sujeito passivo, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes a ciencia da mesma.

§ 2.° - Nao sendo proferida a decisao no prazo legal, nem convertido 0 julga
mento em diligencia, podera a parte interpor recurso voluntario, como se fora julgado proce
dente 0 auto de infracao ou improcedente a impugnacao contra 0 lancamento, cessando, com a
interposicao do recurso, a jurisdicao da autoridade de primeira instancia.

! § 1.° - A autoridade municipal dara ciencia da decisao ao sujeito passivo, inti
mando-o, q~ando for 0 caso, a cumpri-la no prazo de 30 (trinta) dias.

Art .. 195 - A decisao contera relat6rio resumido do processo, fundament os legais,
conclusao e ordem de intimacao.

Art.. 194 - Na apreciacao da prova, a autoridade julgadora formara livremente sua
conviccao, podendo determinar as diligencias que entender necessarias.

Art. ;193 - 0 processo sera julgado no prazo de 30 (trinta) dias, a partir de sua entrada
no orgao incumbido do julgamento.
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CAPITuLom

pARAGRAFO UNICO - Do despacho em processo de consulta, cabera pedi
do de reconsideracao, no prazo de 10 (dez) dias contados da sua notificacao, desde que fun
damentado em novas alegacoes,

Art. 208 - A autoridade administrativa dara resposta it consulta no prazo de 60
(sessenta) dias,

PARAGRAFO UNICO - 0 consulente podera evitar a oneracao do debito,
por multa, juros de mora e atualizacaornonetaria efetuando 0 pagamento ou 0 previo deposito
administrativo das importancia que, se indevidas, serao restituidas dentro do prazo de 30
(trinta) dias contados da notificacaoao consulente.

Art. 207 - A formulacaoda consulta nao tera efeito suspensive da cobranca de tributos
e respectivas atualizacoese penalidades.

Art. 206 - A resposta it consulta sera respeitada pela Administracao, salvo se baseada
em elementos inexatos fornecidospelo contribuinte. .

Art. 205 - Nenhum procedimento fiscal sera instaurado contra 0 sujeito passive relati
vamente it especie consultada, a partir da consulta ate 0 30° (trigesimo)dia subsequente it data
da cienciade decisao de 1a (primeira)ou 2R (segunda) instancia,consideradasdefinitivas.

Art. 204 - A consulta sera dirigidaao titular da FazendaMunicipalcom a apresentacao
clara e precisa do caso concreto e de todos os elementos indispensaveisao entendimento da
situacao de fato, indicadosos dispositivoslegais e instruida, se necessario, com documentos.

Art. 203 - Ao sujeitopassive e assegurado 0 direito de efetuar consulta sobre interpre
tacao e aplicacao da legislacao tributaria, desde que feita antes de ayao fiscal e segundo as
normas desta lei e do Regulamento.

DO PROCESSO DA CONSULTA

SE<;AOIV

Art. 202 - No caso de decisao definitivafavoravel ao sujeito passivo, eumpre a autori
dade preparadora exonera-lo, de oficio, dos gravamesdeeorrentes do litigio.

Art. :201- Sao definitivasas decis5es de qualquer das instancias, uma vez esgotado 0
prazo legal para interposicaode reeurso, salvo se sujeitasa recurso de ofieio.

Art. \200 - Da decisao de ultima instancia administrativasera dada cienciacom intima
yaOpara que 0 sujeitopassive a cumpra, se for 0 caso, no prazo de 30 (trinta) dias.

I PARAGRAFO UNICO - Decorrido 0 prazo definido neste artigo sem que
tenha sido proferida a decisao, nao serao computados juros e atualizacao monetaria a partir
dessa data.
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§ 3.° - Ate a decisao de primeira instancia, a Certidao de Divida Ativa podera
ser emendada ou substituida, assegurada ao executado a devolucao do prazo para embargos.

! § 2.° - 0 Termo de Inscricao e a Certidao de Divida Ativa poderao ser prepara
dos e numerados por processo manual, mecanico ou eletronico.

§ 1.° - A Certidao de Divida Ativa contera os mesmos elementos do termo de
inscricao e sera autentieada pela autoridade eompetente.

Art. 214 - 0 Termo de Inscricao de Divida Ativa devera conter:
1-0 nome do devedor, dos co-responsaveis e, sempre que conhecido 0

domieilio ou residencia de urn e de outros;
II - 0 valor originario da divida, bern como 0 termo inicial e a forma de cal

cular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - A origem, a natureza e 0 fundamento legal ou contratuaI da divida;
IV - A indicacao de estar a divida sujeita a atualizacao monetaria, bern

como 0 respectivo fundamento legal e 0 temo inicial para 0 calculo;
V - A data e 0 numero da inscricao no livro da Divida Ativa;
VI - Sendo 0 easo, 0 numero do proeesso administrativo ou do auto de infra

yao, se neles estiver apurado 0 valor da divida.

Art. ,213 - A Divida Ativa Municipal sera apurada e inserita na Procuradoria Juridica
ou no orgao fazendario competente.

Art. 212 - A inscricao suspendera a prescricao para todos os efeitos de direito por 180
(eento e oitenta) dias ou ate a distribuicao da execucao fiscal, se esta oeorrer antes de findo
aquele prazo.

Art. '211 - Os credito do Municipio serao cobrados amigavelmente antes de sua exeeu
yao nos termos do artigo 190.

, PARAGRAFO VNIeO - Se 0 credito Municipal se eneontra em vias de pres
erever, a inscricao e demais providencias de cobranca judicial serao imediatas, pelo orgao
eompetente fazendario.

DIvIDAATIVAI

I

Art.1209 - Constitui Divida Municipal a definida como tributaria ou nao tributaria na
Lei n." 4.32p de 17 de marco de l.964, com as alteracoes posteriores, a partir da data de sua
inscricao feita pelo orgao competente para apurar a liquidez e certeza do credito.

I pABA GRAFO UNICO - A Divida Ativa Municipal abrange atualizacao mone
taria, multa·~ juros de mora e demais encargos previstos em Lei ou contrato.

I
. Art.j210 - A Fazenda Municipal inscrevera em Divida Ativa os debitos nao liquidados
no vencimento, a partir do 1.0 (primeiro) dia uti! do exercieio seguinte aquele em que foram
cumpridas as formalidades do Capitulo II do Titulo IV deste C6digo.
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INFRACOES E PENALIDADES

CAPITULOV

PARAGRAFO UNICO - 0 disposto neste artigo nao exclui a responsabilidade
criminal e funcional que no caso couber.

Art. 2,19 - A certidao negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro contra
a Fazenda Municipal, responsabiliza pessoalmente 0 funcionario que expedir, pelo pagamento
do credito tributario e os acrescimos Iegais.

Art. 218 - Independentemente de disposicao legal permissiva, sera dispensada a prova
de quitacao de tributos, ou 0 seu suprimento, quando se tratar de pratica de ato indispensavel
para evitar a caducidade do direito, respondendo, porem, todos os participantes no ate pelo
tributo por ventura devido, juros de mora, a atualizacao monetaria, se couber, e penalidades
cabiveis, exceto as relativas a infracoes cuja responsabilidade seja pessoal ao infrator.

PARAGRAFO UNICO - A certidao negativa sera sempre nos termos em que
tenha sido requerida e sent fomecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requeri
mento na reparticao, com validade de 2 meses a contar de sua expedicao.

Art. 217 - A prova da quitacao dos tributos, quando a lei exigir, sera feita por certidao
negativa, expedida a vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informacoes
necessarias a identificacao de sua pessoa, domicilio fiscal e ramo de neg6cio ou atividade e
indique 0 periodo a que se refere 0 pedido.

CERTIDOES NEGATIVAS

CAPiTULO IV

Art.,215 - A omissao de quaisquer requisitos previstos no artigo anterior ou 0 erro a
eles relativos sao causas de nulidade da inscricao e do processo de cobranca dele decorrente,
mas a nulidade podera ser sanada ate decisao judicial de primeira instancia, mediante substitui
<;aoda certidao nula, devolvido ao sujeito passive, acusado ou interessado, 0 prazo para defe
sa, que somente podera versar sobre a parte modificada.
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I - 5% (cinco por cento) do valor devido, quando 0 pagamento for efetuado
ate 30 (trinta) dias apos 0 vencimento;

II - 10% (dez por cento) quando 0 pagamento for efetuado depois de 30 (trin
ta) dias e ate 60 (sessenta) dias apes 0 vencimento;

PARAGRAFO UNICO - A liberacao dos estabelecimentos infratores somente
se dara apos sanada na sua plenitude, a irregularidade constatada.

Art. 225 - Os tributos nao recolhidos no prazo determinado, serao acrescidos
de multas calculadas sobre 0 valor atualizado, nos percentuais:

Art. 224 - Sao sujeitos a interdicao temporaria os estabelecimentos comerciais, indus
triais ou de prestacao de services que violarem as normas de saude, sossego, higiene, seguran
ca, funcionalidade, moralidade, e outros de interesse da coletividade, face a constatacao pelo
orgao competente.

I - Prestar declaracao falsa ou omitir, total ou parcialmente, informacao que
deva ser produzida aos agentes da Fazenda Publica, com a intencao de
eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quais
quer adicionais devidos por Lei;

II - Inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operacoes de qual
quer natureza em documento ou livro exigidos pelas leis fiscais, com a

intencao de exonerar-se do pagamento de tributos devidos a Fazenda
Publica;

III - Alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operacoes mercantis
com 0 proposito de fraudar a Fazenda Publica;

IV - Fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas majo
rando-as com 0 objetivo de obter deducao de tributos devidos a Fazenda
Publica sem prejuizo das sancoes administrativas cabiveis.

PARAGRAFO UNICO - Constitui crime de sonegacao fiscal:

Art. 723 - Apurada a pratica de crime de sonegacao fiscal, a Fazenda Municipal solici
tara ao orgao de seguranca publica as providencias de carater policial necessarias a apuracao .
do illcito penal, dando conhecimento dessa solicitacao ao orgao do Ministerio Publico local
atraves do encaminhamento dos elementos comprobatorios da infracao penal.

Art. ~22 - As multas serao cumulativas, quando resultarem concomitantemente do nao
cumprimento de obrigacao tributaria principal e acessoria.

Art. :220 - Constitui infracao toda acao ou omissao, voluntaria, ou nao, que importe na
inobservancia, por parte do contribuinte ou responsavel, de normas estabelecidas por esta Lei e
por seu Regulamento, ou de atos administrativos de carater normativo,

!

Art. '221 - Independentemente dos limites estabelecidos nesta Lei a reincidencia em
infracao da mesma natureza punir-se-a com multa em dobro, e, a cada nova reincidencia, apli
ear-se-a mais 20% (vinte por cento) do referido valor.

i r r

! PARAGRAFO UNICO - Considera-se reincidencia a repeticao de infracao a
urn mesmo ~ispositivo legal, pela mesma pessoa fisica ou juridica, no periodo de dois anos.

i
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I-100% (cern por cento) do valor do tributo, quando nao tiver sido efetuada
a respectiva escrituracao;

IT - 50% (cinquenta por cento) do valor do tributo, quando, embora tenha
havido a escrituracao do imposto devido, nao foi efetuado 0 recolhimen
to;

ill-50% (cinquenta por cento) do valor de 100 Ufir's, quando 0 sujeito passi
vo iniciar atividade sujeita a 1.S.S., sem a respectiva inscricao no Cadastro
de Atividades Econornicas Municipais; deixar de informar posteriores al
teracoes ou, sendo 0 proprietario ou titular de dominio uti! de im6vel,
deixar de efetuar 0 respectivo registro no Cadastro Imobiliario Fiscal;

IV - 30% (trinta por cento) do valor de 100 Ufir's, quando ocorrer erro,
omissao ou falsidade na declaracao de dados feita pelo sujeito passivo.

V - 50% (cinquenta por cento) do valor de 100 Ufir's ao sujeito passivo
que negar-se a prestar informacoes ou por qualquer modo tentar embara
car, iludir, dificultar ou impedir a acso dos agentes do fisco, no desempe
nho de suas funcoes normais;

VI - 50% (cinquenta por cento) do valor de 100 Ufir's , ao sujeito passivo que
nao possuir livros fiscais e documentos exigidos em lei ou Regulamento.

VII - 50% (cinquenta por cento) do valor de 100 Ufir's, ao sujeito passivo que
deixar de emitir nota fiscal ou outro documento exigido pela Administra
c;ao;

vm - 50% (cinquenta por cento) do valor de 100 Ufir's, ao sujeito passivo que
deixar de apresentar ou se recusar a exibir livros, notas ou documentos
fiscais de apresentacao ou remessa obrigat6ria ao fisco;

IX - 20% (vinte por cento) do valor de 100 Ufir's , ao sujeito passivo que
na condicao de contribuinte substituto, for obrigado a reter na fonte 0 im
posto devido por pessoas fisicas ou juridic as de que trata 0 art. 25 deste
C6digo, sem que a retencao tenha sido efetuada;

X - 50% (cinquenta por cento) do valor de 100 Ufir's, ao sujeito passivo que
tendo efetuado a retencao na fonte prevista na lei, deixou de pro ceder ao
recolhimento da referida importancia, como contribuinte substituto;

XI - 30% (trinta por cento) do valor de 100 Ufir's ao contribuinte e it grafica
que encomendar e imprimir respectivamente, documentos fiscais sem a
previa autorizacao da reparticao fiscal;

XII - 50% (cinquenta por cento) do valor de 100 Ufir's, ao sujeito passi-
vo que nao mantiver sob guarda, pelo prazo determinado no artigo 122 de
prescricao do credito tributario os livros e documentos fiscais;

XllI - 20% (vinte por cento) do valor de 100 Ufir's, ao sujeito passivo
que permitir a retirada dos livros e documentos fiscais do estabelecimen
to, sem autorizacao do fisco;

XIV - 10% (dez por cento) do valor de 100 Ufir's, ao sujeito passivo que re
gistre dados incorretos na escrita fiscal ou nos documentos fiscais;

XV - 20% (vinte por cento) do valor de 100 Ufir's, pelo exercicio de qualquer
atividade, sem 0 previo licenciamento da Prefeitura;

III - 15% (quinze por cent0) do valor devido, quando 0 pagamento for
efetuado depois de decorridos 60 (sessenta) ou mais dias, do vencimento.

) i;, h/c' , ¥ "/] l!~L,t\ -
Aii."f26 - As infracoes it Iegislacao tributaria serao punidas com as seguintes multas,

aplicadas sobre 0 valor atualizado do tributo, se for 0 caso:
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JOAO EVES PASSOS
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Sao Jose da Barra (MG), em 30 de dezembro de 1997.

Art. 233- Este Codigo entra em vigor em 1.° de Janeiro de 1998.

Art. 232- Ficam revogadas as disposicoes em contrario.

Art. 231 - Esta Lei sera regulamentada por Decreto do Executivo Municipal dentro do
prazo de 90 (noventa) dias.

i!;'~imli!P:tj)';1~'''CJ;Valorda Unidade Fiscal de Referencia - Dill's - que servira de e81MIo'"
-aos\1IDrifut'It'@s~7eqjemrlidades;"'e:';o"estabelecid0'·peloiGovemo;·'Peuenrl.

Art. 229 - Consideram-se integradas it presente Lei as Tabelas dos Anexos que acom
panham.

Art. 228 - Os cart6rios serao obrigados a exigir, soh pena de responsabilidade, para
efeito de lavratura da escrita de transferencia ou venda de imovel, certidao de aprovacao do
loteamento, e a enviar it Administracao os dados das operacoes realizadas com imoveis, nos
termos do Paragrafo Unico do artigo 17 desta Lei.

DISPOSICOES FINAlS

Art. 227 - Podera ser autorizada a suspensao de licenca concedida a estabelecimento
ou pessoa fisica ou juridica, quando nao estiverem sendo cumpridas as exigencias do Munici- .
pic para 0 respectivo funcionamento.

XVI - 5% (cinco por cento) do valor de 100 Ufir's, ao sujeito passive que
ernitir documento fiscal sem conter 0 numero de inscricao do contribuinte;

XVII - 5% (cinco por cento) do valor de 100 Ufir's, pela falta de declaracao
de dados obrigatorios;

:XVIII - 20% (vinte por cento) do valor de 100 Ufir's, pela sonegaoao de docu
mentos para apuracao do preco dos services;

XIX - 20% (vinte por cento) do valor de 100 Ufir's, pela falta de comunicacao
pelo sujeito passivo, do encerramento de atividades, ou comunicacao ap6s
o prazo previsto no regulamento, para cancelamento e baixa de inscricao;

XX - 20% (vinte por cento) do valor de 100 Ufir's, a quaiquer pessoas fisi
cas ou juridicas que infringirem dispositivos da legislacao tributaria do
Municipio, para os quais nao tenha sido especificadas penalidades pr6pri
as.
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1 - Trabalho Pessoal do Profissional

Autonomo de Nivel Universitario Valor de 100 UFIR's 100%

2 - Trabalho Pessoal do Profissional

Aut6nomo de Nivel Medic Valor de 100 UFIR's 70%

3 - Trabalho Pessoal dos demais

Profissionais Valor de 100 UFIR's 30%

4 - Itens 32, 33 e 34 Pre90 do Service 3%

5 ..Divers5es Publicas Pre90 do Service 5%

6 - Demais Itens da Lista Pre90 do Service 3%

ALiQuOTABASE DE

CALCULO

ATnnDinESCONSTANTESDA

LISTA - ART. 23

TABELA PARA COBRAN<;A DO IM:POSTO SOBRE SERVI<;OS

DE QUALQUER NATUREZA

ANEXOI
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4 - HOTElS, MOTElS, PENSOESE SIMILARES

4.1 • Ate 10 quartos , ·.··.·..····················100

4.2 -,De 11 a 20 quartos " ·..···········,·······120

4.3 ..:Mais de 20 quartos ·· ·..· 150

3 - Estabelecimentos bancarios, de Credito,

Flnanciamento e Investimento 300

2-COMERCIO

2.1 - •Ate 10 empregados 30

2.2 - De 11 a 30 empregados , , ,........................................... 100

2.3 - De 31 a 70 empregados 180

2.4 - De 71 a 150 empregados 280

2.5 - Mais de 150 empregados 380

1- INDUSTRIA

1.1 - Ate 10 empregados ,' , , ,.............. 30

1.2 - De 11 a 30 empregados 100

1.3 - De 31 a 70 empregados 180

1.4 - De 71 a 150 empregados 280

1.5 - Mais de 150 empregados 380

AOMES AOANO

OUFRACAO

% SOBRE0 VALOR

DE 100 UFIR's.

ATIVIDAoE

I

. TABELA PARA COBRANCA DE TAXAS DE LICENCA RELATIV A A

iLOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

ANExon

PR~EFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA
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18 - DIVERSOES PUBLICAS

17 - Laboratorios de Analises Clinicas 90

16 - Estabelecimentos Hospitalares 90

15 - Ensino de qualquer grau ou natureza....................................................... 90

14 - Barbearias e SalOesde Beleza 40

13 - Estabelecimentos de Banho, Dachas, Massagens,

Ginasticas e Congeneres 60

12 - Saldes de Engraxate 40

11 - Tinturarias e Lavanderias 40

10 - Depositos de Inflamaveis, Explosives e Similares 50

9 - Postos de Services para Veiculos 50

8 - OFICINAS DE CONSERTOS EM GERAL

8.1 - Ate 10 empregados 30

8.2 - Acima de 10 empregados 70

i
7 - Casas de Loterias 70

6 - Profissionais Autonomos (nao incluidos em

outro item desta Tabela) 70

5 - Representantes Comerciais Autdnomos,
I

Corretores, Despachantes, Agentes e

Prepos~os em Geral 70

4.4 - Por apartamento 15
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21 - Demais atividades sujeitas a licenca de

Localizaeao e Funcionamento 70

20 - AGROPECUARIA

20.1 ~Ate 100 empregados 70

20.2 .;.Mais de 100 empregados 100

19 - Empreiteiras e Incorporadoras ..

19.1 - Ate 10 empregados 70

19.2 - De 11 a 30 empregados 100

19.3 - De 31 a 70 empregados 180

19.4 - De 71 a 150 empregados 280

19.5": Mais de 150 empregados 380

i

18.3 -IRestaurantes Dancantes, Boates, etc. 70

18.4 -llsilhares e quaisquer Jogos de Mesa 70

18.5 _iBoliche, por pista 40
!

18.6 -fExposi<;6es, Feiras de Amostras e

! Quermesse , " ............... Isento

18.7·- Circos e Parques de Diversoes ,...................................................... 30

18.8 -' Quaisquer outros Espetaculos ou Divers6es Isento

18.1 -lCinemas e Teatros com ate 150 lugares 70

18.2 -ICinemas e Teatros com mais de 150 lugares 100
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5% ao dia

80% ao mes

400% ao ana

2 - Para anteeipaeao de horario ..

.............................................................. ; 400% aa ana

5% ao dia

80% ao mes

1.2 - Alem das 22 horas .

........................................................................... 400% ao ana

5% ao dia

80% ao mes

1 - PARA PRORROGACAO DE HORAruo

1.1 - Ate as 22 horas .

% SOBRE 0 VALOR

DE 100UFIR's

TABELA PARA COBRAN(:A DA TAXADE LICENCA

RELATIVA AO FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

EM BOMruO ESPECIAL

ANExom

ESTADODE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA



4 - Publicidade escrita em veiculos destinados

a qualquer modalidade de Publici dade -

Por veiculo 6 ao mes
50 ao ano

3 - Publicidade sonora, por qualquer meio,

por anuncio 0,2 ao dia

......................................................................................................... 50 ao ananuncio

2 - Publicidade no Interior de Veiculos de

Uso Publico nao destinados a Publicidade
como ramo de negocio - Por unidade de A-

1 - Publicidade afixada na Parte Externa ou Interna

de Estabelecimentos lndustriais, Comerciais,

Agropecuarios, de Prestacao de Services e

Outros, por unidade de Anuncio 50 ao ana

% SOBRE 0VALOR

DE 100 UFIR's

'TABELA PARA COBRAN<;A DA TAXA DE LICEN<;A RELATIV A

A VEICULACAo DE PUBLICIDADE EM GERAL

ANEXOIV
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7 - Qualquer outro tipo de Publicidade nao

constante dos itens anteriores, por unidade 0,2 ao dia

6 ao ano

blicos, Inclusive rodovias, estradas e caminhos

municipais - Por unidade 50 ao ano

6 - Publicidade colocada em terrenos, campos

de esportes, clubes, associacoes, qualquer

que seja 0 Sistema de Colocacao, desde que

visivel de quaisquer vias ou logradouros pu-
i

6 ao mes

50 ao ano

5 - Publicidade em cinemas, teatros, boates e

similares, por meio de projecao de filmes

ou dispositivos, por anuncio .
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9 - Ligacao de esgoto 12,0%

8.1 - Com ate 100 lotes, excluidas as areas

destinadas a vias e logradouros publicos

e sejam doados ao Municipio, por lote 10,0%

8.2 - Com rnais de 100 lotes, excluidas as are-

as.destinadas a vias e logradouros publicos
e que sejam doados ao Municipio, por lote 12,0%

8.3 - Desrnernbrarnento, por lote 4,0%

8.4 - Anexacao de lotes 4,0%

8-LOTEAMENTOS

7 - Arruarnentos, por quadras, excluidas as areas

destinadas a vias e logradouros publicos 8,0%

6 - Demolicoes - Por rn2 ........................................................................•.......... 0,10%

5 - Reconstrucoes, reformas, reparos - Por m- 0,10%

4 - Habite-se - Por rn2 ...•................................................•..............................•. 0,2%

3 - Alvara de Construcao - Por rn2 ..............•...........................•......................... 0,2%

2 - Alteracao de Projeto Aprovado - Por m2 ..•...•.•......•.........•.•.•••...••...••...•..•••.• 0,1O~o

1 - Aprovacao de Projetos - Por m2................................................................... 0,2%·

% SOBRE 0 VALOR

DE 100 UFIR's

i TABELA PARA COBRANCA DE TAXA LICENCA RELATIVA A
EXECUCAO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS

ANEXOV
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3 - Outros, alem do transporte 1,0%

. 2 - Suino, alem do transporte 3,0%

1 - Bovino ou vacum, alem do transporte 5,0%

% SOBRE 0 VALOR DE

100 UFIR's POR CABE(:A

TABELA PARA COBRAN(:A DA TAXA DE LICEN(:A

RELATIVA AO ABATE DE ANIMAlS

ANEXOVI
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5 - Tarifa de Embarque 0,2%

3,0%1,5%logradouros publicos 0,2%

4 - Demais pessoas que ocupem

area em terrenos ou vias e

3 - Barraquinhas e Quiosques .

0,2% 1,5% 3,0%

0,2% 1,5% 3,0%

0,2% 1,5% 3,0%

0,2% 1,5% 3,0%

0,2% 1,5% 3,0%

2.1 - Carros de passeio .

2.2 - Caminhoes ou onibus .

2.3 - Utilitarios .

2.4 - Reboques .

2 - VEICULOS

1,5% 3,0%1- Feirantes - Por m2 0,2%

POR

ANO

POR

Mis
POR

DIA

% SOBRE 0 VALOR DE

100 URFffi's.

ATIVIDADES

;TABELA PARA COBRANCA DA TAXA DE LICENCA RELATIV A

A OCUPACAO DE TERRENOS OU VIAS E LOGRADOUROS

PUBLICOS

ANEXOvn
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0,406timo

C - ESTADO DE CONSERVACAO

0,40

0,35

0,30

P-POSICAO

isolada

conjugada

. gerrninada

0,40

0,30

LOC - LOCALIZACAO

frente

fundos

0,35

0,40recuada

AL - ALINHAMENTO

alinhada

FATOR CORRETIVOiTEM

FATORES CORRETIVOS DA CONSTRUCAO

0,75

0,75

0,75

0,43

0,27

0,54

Casa

Apartamento

Loja

Galpao

Telheiro

Especial

VALOR DE 100 UFm.'s POR M2TIPO

VALORES DO M2 DACONSTRUCAO POR TIPO
I

! •
!

TABELA DE VALORES DE CONSTRUCAO

I B,/) l~-,)0 0 LI
t, 05ANEXOvrn
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00

02

04

06

00

02

05

08

00

02

03

04

00

05

10

13

00

00

08

16mais queum

extemo

intemo

00

05

07

09

inexistente

SANITARros

00

08

10

12

00

00

00

00

00

09

12

15

00

08

10

12

00

06

07

08especial

reboco/pintura

ceramico

00

05

06

07

inexistente

REVESTlldENTOEXTERNO

ESTRUTURA

alvenaria 12 07 10 15 20 15

madeira 08 09 09 10 15 10

.metalica 19 09 11 20 30 20

concreto 19 09 12 20 30 20

PISO

terra batida 00 00 00 00 00 00

tijolo/cimento 05 05 08 05 10 07

madeira 10 14 12 07 17 09

cerami co 09 10 10 06 17 08

especial 12 18 14 08 25 10

COMPONENTES TIPO DE CONSTRU<;AO
DA

CASA I APTO I LOJA IGALPAO I TELH I ESPEC.CONSTRUCAO

RELA<;AO DE PONTOS

0,35

mau

bom

regular
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VEDA<";AO

inexistente 00 00 00 00 00 00

alvenaria 10 08 10 15 00 12

madeira 05 07 08 07 00 09

especial 19 11 11 20 00 15

FORRO

inexistente 00 00 00 00 00 00

madeira 10 10 10 04 00 08

estuque 05 15 11 05 00 10

laje 12 12 12 05 00 10

chapas 07 08 09 03 00 06

COBERTURA

telha de barro

cimento amianto 10 04 08 08 18 10

aluminio 08 04 06 12 20 08

laje 12 05 10 20 25 12

especial 13 05 10 20 25 12
->, 15 06 12 20 30 15

ACABAMENTO INTERNO

inexistente 00 00 00 00 00 00

simples 03 11 11 04 03 08

medio 05 14 13 06 05 10

born 07 17 14 08 07 12
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SITUA<;AO PERFIL SOLO

uma frente 1,00 plano 1,00 firme 1,00
i

mais de uma frente 1,10 aclive 0,90 alagado 0,70

encravado 1,00 declive 0,70 inundavel 0,90

gleba 1,00 irregular 0,80 misto 0,80

FATORES CORRETIVOS DO TERRENO

TABELA DE VALORES DE TERRENO

ANEXOIX
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03

1.5

Lotes da Orla da Represa

Demais lotes

Loteamentos itMargem da Represa de Furnas

Logradouro Valor Ufir
Serle
Centro 20

Periferia 10

Bom Jesus dos Campos
Centro 10

Periferia 08

Cachoeira da Laje

Centro 10

Periferia 08

Bairro de Fatima (Can Can)
Centro 10

Periferia 08

Relaeao de Valores em Ufir's de Terreno por m2

1. ott
ANEXO X O!.Y
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